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Kính Gửi Quý Phụ Huynh/Người Giám Hộ, 
 
Cám ơn quý vị đã quan tâm đến việc đề cử con em cho các dịch vụ Tài Năng và Năng Khiếu PPS. 
Theo Luật Oregon 581-022-1310, một học sinh có năng khiếu về trí tuệ hoặc tài năng về học 
thuật là học sinh thực hiện hoặc có tiềm năng thực hiện, ở mức hoặc trên phân vị thứ 97 trong 
đánh giá đã được định chuẩn về khả năng nhận thức hoặc thành tích học tập . Ngoài ra, nhiều 
tiêu chuẩn được sử dụng bao gồm dữ liệu xã hội và hành vi, lịch sử học tập và thành tựu trong 
lớp học. Không có một đánh giá nào được sử dụng như là yếu tố quyết định duy nhất của việc 
xác định. 
 
QUÁ TRÌNH NHIỀU BƯỚC 
Việc xác định và xếp hạng là một quá trình nhiều bước. Vận động là bước đầu tiên của quá trình 
này và bao gồm Đơn Đề Cử/Cho Phép mà cả phụ huynh/người giám hộ và giáo viên đều hoàn 
tất. Nhóm trường học thu thập thêm thông tin như các bài làm mẫu của học sinh và các dữ liệu 
liên quan khác như điểm đánh giá bổ sung. 
 
Ban Giáo Dục Tài Năng và Năng Khiếu quản lý lịch trình đánh giá và quản trị với sự hợp tác từ 
trường học. 
 
Sau khi tất cả dữ liệu đã được thu thập, nhóm trường học họp để xem xét thông tin và sau đó 
chuyển quyết định cuối cùng của họ cho Ban TAG (Tài Năng và Năng Khiếu). Thông báo về quyết 
định cuối cùng và xếp hạng - “TAG”, “Không đủ điều kiện”, và/hoặc “Có tiềm năng,”được gửi 
bằng văn bản đến cả trường và phụ huynh từ Ban Tài Năng và Năng Khiếu. 
 
Một trẻ em được xác định là có tiềm năng là một đứa trẻ chưa đạt được điểm đánh giá phân vị 
thứ 97 vào thời điểm này, nhưng chứng tỏ tiềm năng để thực hiện ở mức thành tích cao. Các 
học sinh được xác định là có tiềm năng, sẽ nhận được các dịch vụ giống như các học sinh được 
xác định đã đạt điểm phân vị thứ 97 hoặc cao hơn. 
 
BƯỚC TIẾP THEO 
Nếu quý vị quyết định đề cử/xác định cho con em quý vị, luật Oregon yêu cầu chúng tôi nhận 
được sự đồng ý bằng văn bản của quý vịđể đánh giá/xác định. Xin ký vào Đơn Đề Cử/Cho Phép 
(Nomination/ Permission Form) và gửi lại cho giáo viên của con em quý vị trước Ngày 26 Tháng 
11 Năm 2019. Xin lưu ý, vì sự đòi hỏi phức tạp lập lịch trình, chúng tôi sẽ không chấp nhận các 
đơn nộp trễ. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc với trường học của con em 
quý vị hoặc Điều Phối Viên TAG. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi tại 
www.pps.net/tag. 
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