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Quá Trình Kháng Nghị 
 
Gia đình của các học sinh, những người đã được coi là không đủ điều kiện cho các dịch 
vụ và / hoặc không đồng ý với  các số điểm đánh giá, có thể kháng nghị quyết định trong 
một số trường hợp.  Xin vui lòng đọc cẩn thận và lưu ý chúng tôi không cung cấp kháng 
nghị cho kháng nghị. 
 
Quá Trình Kháng Nghị đối với Chu Kỳ Kiểm Tra 
 
Nếu con của quý vị tham gia vào thử nghiệm đủ điều kiện, quý vị sẽ nhận được kết quả 
vào cuối mùa Đông hoặc đầu mùa Xuân thông báo quyết định của Nhóm Ủy Ban TAG. 
Quý vị có quyền kháng nghị quyết định của ủy ban.  Toàn bộ tài liệu kháng nghị cần phải 
nộp trong vòng ba tuần kể từ ngày thông báo. 
 
Cũng xin lưu ý rằng nếu con của bạn được coi là không đủ điều kiện, bạn có thể giới thiệu 
anh / cô ấy để kiểm tra lại vào năm tới. 
 
Nếu bạn chọn sẽ kháng nghị, kháng nghị có thể cung cấp thêm thông tin, chẳng hạn như 
các lá thư ủng hộ hoặc những lời bình mô tả thành tích của học sinh trong lớp học; hoặc 
bổ sung bằng chứng cho thấy sự cần thiết của việc kiểm tra lại hoặc tái thẩm định về 
quyết định đủ điều kiện.  Tài liệu kháng nghị chỉ nên nói về những lãnh vực không đáp 
ứng đủ tiêu chuẩn. Kháng nghị phải bao gồm một bản trình bày có chữ ký của cha mẹ / 
người giám hộ giải thích lý do kháng cáo. Điều này được bao gồm trong “Appeals Form.” 
 
Quý vị sẽ bao gồm những gì? 
 

 Các đánh giá bổ sung 
 Thành tích hiện tại phải là ít nhất một cấp lớp trên cấp lớp hiện tại  
 Bằng chứng của học tập trong lớp chứng tỏ thành tích vượt trội và chất lượng  
 Nhu cầu về ngôn ngữ và văn hóa của học sinh.  Ví dụ, học sinh có thể nói nhiều 

ngôn ngữ 
 
Thời Hạn:  
Toàn bộ tài liệu kháng nghị cần phải nộp trong vòng ba tuần kể từ ngày nhận được thư 
thông báo / thư phụ huynh. 
Nó sẽ là trách nhiệm của phụ huynh và / hoặc nhà trường để tuân thủ lịch trình nếu có 
một sự đánh giá lại.  Chúng tôi sẽ không thể dàn xếp các đợt thi lại.  Địa điểm và thời 
gian sẽ được xác định. 
 
Quý vị cần gửi đơn kháng cáo và các tài liệu đến đâu?  
Xin vui lòng gửi “Appeals Form” hoàn chỉnh và tài liệu liên quan đến: 
 
The Department of Talented and Gifted Education 
PPS Blanchard Education Service Center 
501 N. Dixon St. Portland, OR 97227 
Phone: 503-916-3358 
 

Hướng Dẫn Kháng Nghị cho Phụ Huynh 


