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Thông báo Ý định Tái đánh giá
Ngày:

Họ tên học sinh:

Tên và Địa chỉ của Phụ huynh:

Học khu đang lập kế hoạch tái đánh giá con quý vị vì (những) lý do sau:

Trong quá trình tái đánh giá học sinh có năng khiếu, chúng tôi sẽ xem lại Chương trình Giáo dục 
Cá nhân Dành cho Học sinh Năng khiếu (Gifted Individualized Education Program, GIEP) của 
con quý vị, xác định những hoạt động giảng dạy nào đã thành công và đưa ra các khuyến nghị 
để sửa đổi GIEP. Tái đánh giá cũng bao gồm thông tin liên quan đến năng khiếu, hoạt động 
giảng dạy, điểm mạnh trong học tập và nhu cầu giáo dục của con quý vị như được thể hiện qua 
mức thành tích học tập hiện tại, kết quả đánh giá, quan sát trong lớp học và thông tin từ quý vị. 
Các loại bài kiểm tra và quy trình cụ thể sẽ được sử dụng trong quá trình tái đánh giá bao gồm:

Học khu sẽ thành lập Nhóm Đánh giá Năng khiếu Đa ngành (Gifted Multidisciplinary Team, 
GMDT) để tiến hành tái đánh giá. Là phụ huynh, quý vị sẽ là một thành viên của nhóm. Quý vị 
sẽ được mời tham dự tất cả các cuộc họp nhóm. Thông tin từ quý vị sẽ được nhóm xem xét như 
một phần của quá trình tái đánh giá. Nếu quý vị muốn gửi ý kiến bằng văn bản, hãy làm như vậy.

GMDT sẽ xác định xem con quý vị có tiếp tục đủ điều kiện nhận hỗ trợ và dịch vụ dành cho học 
sinh năng khiếu hay không. Thông tin này sẽ được trình bày trong một Báo cáo Đánh giá Năng 
khiếu (Gifted Written Report, GWR). Nếu nhóm xác định rằng con quý vị tiếp tục đủ điều kiện 
nhận chương trình giảng dạy được thiết kế đặc biệt, GWR sẽ được gửi cho nhóm GIEP. Là phụ 
huynh, quý vị cũng sẽ là một thành viên của nhóm GIEP. Quý vị sẽ được mời tham dự tất cả các 
cuộc họp nhóm. Quy trình tái đánh giá năng khiếu sẽ được hoàn thành và GWR sẽ được gửi cho 
quý vị trong vòng 60 ngày theo lịch kể từ khi tái đánh giá.
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Vui lòng gọi cho tôi theo số được liệt kê bên dưới để thảo luận về thông tin mà quý vị cho là quan 
trọng để đưa vào đánh giá. Vui lòng đọc Thông báo về Quyền của Phụ huynh đối với Học sinh 
Năng khiếu đính kèm, bao gồm các nguồn hỗ trợ dành cho phụ huynh như các tổ chức vận động 
chính sách của tiểu bang hoặc địa phương. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, hoặc nếu quý vị 
cần dịch vụ thông dịch, vui lòng liên hệ với tôi.

Tên:
Chức vụ:
Số điện thoại:
Địa chỉ email:

Hướng dẫn cho Phụ huynh
Vui lòng đánh dấu (các) mục thích hợp, ký tên và gửi lại biểu mẫu này cho người được nêu tên 
ở trên. Học khu có thể yêu cầu một phiên điều trần để tiến hành tái đánh giá nếu quý vị không 
đáp ứng yêu cầu này.

□ Tôi hiểu rằng con tôi sẽ được tái đánh giá năng khiếu và tôi sẽ nhận được một bản sao 
GWR bằng văn bản. GWR cũng có thể được gửi cho nhóm GIEP để đánh giá việc xếp 
lớp của con tôi.

Chữ ký Phụ huynh Ngày

Số điện thoại Liên hệ Ban ngày: 
Địa chỉ email:

 (Chữ ký tắt) Tôi đã nhận được một bản sao Thông báo về Quyền của Phụ huynh đối 
với Học sinh Năng khiếu.

* Thông báo về Quyền của Phụ huynh Đối với Học sinh Năng khiếu kèm theo cung cấp thông 
tin về các lựa chọn được liệt kê ở trên.
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