
Tăng Tốc Toàn Bộ Cấp Lớp 

(Hướng Dẫn dành cho Gia Đình) 

 
 Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện 

Học sinh từ mẫu giáo đến lớp 7 sẽ hội đủ điều kiện đăng ký chương trình Tăng Tốc Toàn Bộ Cấp Lớp (Whole 
Grade Acceleration, WGA). 

 
Quá Trình 

Khung Thời Gian Đăng Ký MÙA XUÂN: giữa Tháng Tư đến giữa Tháng Năm cho WGA ở năm học tiếp theo 
Khung Thời Gian Đăng Ký MÙA THU: hai tuần đầu tiên của Tháng Chín cho WGA ở năm học hiện tại 

 
Bất cứ ai tìm kiếm việc tăng tốc cấp lớp cho một học sinh đều phải bắt đầu quá trình trao đổi dưới dạng một đội 
ngũ tại nhà trường. Trong đó nên bao gồm cha/mẹ, giáo viên, nhân viên trường thích hợp khác và hiệu trưởng. 
Ban đầu đội ngũ nhà trường này sẽ gặp gỡ nhau và hoàn thành tất cả trừ phần cuối cùng của đơn yêu cầu. 
Nếu quyết định sẽ tiếp tục xem xét, các bước sau sẽ được hoàn thành: 

1. Liên hệ với khoa TAG để bắt đầu việc kiểm tra và thu thập dữ liệu 
2. Giáo Viên Giảng Dạy Đặc Biệt (TOSA) của TAG sẽ lên lịch và tiến hành các bài kiểm tra và hoàn thành 

một báo cáo quan sát 
3. Khoa TAG sẽ xem xét tài liệu, đánh giá kết quả kiểm tra và ghi chép theo dõi quyết định xếp lớp. 
4. Khoa TAG thông báo cho nhà trường và gia đình về quyết định cuối cùng. 

5. Hồ sơ sẽ được cập nhật để phản ánh sự thay đổi nếu có vào ngày cuối cùng của năm học (hoặc trước 

ngày 15 Tháng Mười đối với chương trình tăng tốc mùa thu). 

 
Bài Đánh Giá 

Đối với Tăng Tốc Toàn Bộ Cấp Lớp, Khoa TAG sẽ sử dụng Thang Điểm Tăng Tốc Iowa (IAS), ấn bản thứ 3. 

Trong đó bao gồm việc sử dụng Bài Kiểm Tra Khả Năng Nhận Thức (CogAT) để kiểm tra Trí Tuệ, và Bài 

Kiểm Tra Kỹ Năng Cơ Bản Iowa (ITBS) để kiểm tra về Môn Đọc và Toán Học. 
 

Các Quy Tắc Ra Quyết Định 

Nhiều biện pháp sẽ được sử dụng để xác định mức độ sẵn sàng tăng tốc toàn bộ cấp lớp của học sinh. 

Thang điểm IAS sẽ chỉ định các điểm cho nhiều điểm dữ liệu và thông tin, bao gồm: 

● Đội Ngũ Nhà Trường: Trò chuyện trong vai trò một đội ngũ về học sinh, và các hoạt động hậu cần 

như nơi trẻ sẽ được chuyển đến, bất kỳ vấn đề nào mà điều này có thể tạo ra, chẳng hạn như 

phương tiện đi lại, v.v. 

● Dữ Liệu Bài Đánh Giá: Thang điểm IAS sử dụng dữ liệu bài đánh giá như một chỉ số về Khả Năng 

Học Tập, Năng Khiếu và Thành Tích dựa trên điểm số tổng hợp từ các bài đánh giá CogAT và ITBS 

● Bảng Câu Hỏi dành cho Giáo Viên: Giáo viên chủ hiệm hiện tại sẽ trả lời các câu hỏi liên quan 

đến toàn bộ đứa trẻ, bao gồm cả sự sẵn sàng về mặt phát triển và xã hội/cảm xúc 

● Quan Sát: Giáo Viên Giảng Dạy Đặc Biệt TAG sẽ quan sát lớp học, ghi nhận (sự tham gia, 

hành vi, tương tác với bạn bè và người lớn, v.v.) 
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