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Chương Trình Cho Học Sinh Xuất Sắc là gì?  
Chương Trình Cho Học Sinh Xuất Sắc là một chương trình chọn lựa cho những học sinh cần những kinh nghiệm cao 
hơn và nhiều hơn.  Chương trình bắt đầu từ lớp hai và tiếp tục cho đến lớp năm.  Những học sinh hội đủ điều kiện 
đươc mời ghi danh vào lớp học dành riêng cho những học sinh có trình độ cao.  Những lớp học này hiện có tại các 
trường tiểu học Cedar Wood, Mill Creek, and Penny Creek and View Ridge. Các trường trong khu vực được 
gửi tới một trong bốn trung tâm.  Các Trung Tâm Học Sinh Xuất Sắc có thể có các học sinh gồm nhiều lứa tuổi 
trong cùng một lớp để phù hợp với số học sinh đủ điều kiện học mỗi năm.   
 
Các học sinh hội đủ điều kiện được cung cấp phương tiện chuyên chở đến Trung Tâm Học Sinh Xuất Sắc được quy 
định cho các em .  Những học sinh học tại nhà hội đủ điều kiện của Trung Tâm Học Sinh Xuất Sắc sẽ nhận cùng 
dịch vụ chuyên chở như các học sinh theo chương trình thường .  Các học sinh hội đủ điều kiện phải theo học ở 
trung tâm được sắp xếp trừ khi các em làm thủ tục xin đổi trường với Khu học chánh.  Phương tiện chuyên chở 
KHÔNG cung cấp cho các học sinh xin đổi truờng. 
 

Các học sinh được đề cử và chọn lựa cho Chương Trình Học Sinh Xuất Sắc như thế nào? 
Tiến trình lựa chọn bao gồm đơn đề cử từ cả phụ huynh và giáo viên cũng như bài kiểm tra từng học 
sinh.  Yêu cầu có giấy chấp thuận của phụ huynh trước khi làm kiểm tra,  Một ủy ban bình chọn tập 
trung các giáo viên, cố vấn / chuyên viên tâm lý, và các nhân viên quản trị đưa ra quyết định sau 
cùng về việc chọn học sinh cho chương trình.  
 
Sự lựa chọn dựa trên trình độ học tập, khả năng nhận thức, và bản đánh giá của giáo viên/phụ huynh học sinh về 
việc học tập, , động cơ học tập và sáng tạo.  Ủy ban bình chọn xem xét các dữ kiện của từng học sinh, dùng số 
nhận diện học sinh thay vì tên đê bảo mật.  Sau cuộc họp của ủy ban bình chọn, phụ huynh sẽ nhận một lá thư có 
kết quả bài kiểm tra và quyết định của ủy ban xác nhận cho các em theo học lớp chương trình thường hay chương 
trình học sinh xuất sắc. 
 
XIN GHI CHÚ:  Không cho quá hai lần kiểm tra trong vòng bốn năm.  Muốn làm bài kiểm tra lại phải chờ một năm sau kể từ ngày àm bài 
lần trước.  Muốn làm bài kiểm tra ở khu học chánh khác phải được chấp thuận trước của Cộng tác viên Chương Trình Học Sinh Xuất 
Sắc.  Bài kiểm tra làm từ các cơ sở  khác chỉ được xem như tin tức để tham khảo thêm mà thôi. 
 

Mục tiêu của Chương Trình Học Sinh Xuất Sắc là gì? 
Để phù hợp với hệ thống tư tưởng dựa trên việc phát triển khả năng đặc biệt của từng học sinh, Khu học Chánh sẽ 
đưa ra một chương trình giảng dạy thích đáng để đáp ứng nhu cầu của các học sinh giỏi và có năng khiếu đang 
tuổi đến trường.  Cơ cấu về các chương trình như thế bao gồm nhưng không gìới hạn các mục tiêu sau đây:  
 
1. Mở rộng kiến thức văn hóa và khả năng vận dụng trí tuệ 
2. Kích thích óc tò mò, ý thức tự lập và tinh thần trách nhiệm. 
3. Nâng cao thái độ tích cực đối với bản thân và người khác  
4. Nâng cao tính độc đáo và sáng tạo 
 
Everett Public Schools không phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính, chủng tộc, tín ngưỡng, màu sắc, tôn giáo, nguồn gốc 
quốc gia, tuổi tác, cựu chiến binh được vinh dự giải ngũ hoặc tình trạng quân sự, khuynh hướng tình dục bao gồm cả 
biểu hiện giới tính hay đặc tính, sự xuất hiện của bất kỳ khuyết tật nào về cảm giác, tâm thần, hoặc cơ thể, hoặc việc sử 
dụng sự hướng dẫn của một con chó được đào tạo hoặc dịch vụ động vật của người khuyết tật trong các chương trình và 
các hoạt động và cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng cho Boy Scouts và các nhóm thanh niên được chỉ định khác.  
 
Được chỉ định để giải quyết các yêu cầu về chính sách không phân biệt đối xử là 
Affirmative Action Office – Carol Stolz, cstolz@everettsd.org, 425-385-4106 
Title IX Officer – Randi Seaberg, rseaberg@everettsd.org, 425-385-4104  
504 Coordinator – Becky Ballbach, rballbach@everettsd.org, 425-385-4063 
ADA Coordinator – Kristine McDowell, kmcdowell@everettsd.org, 425-385-5250 
Address: 3900 Broadway, Everett, WA 98201 
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