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Fairfax County 
PUBLIC SCHOOLS 
ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

VIETNAMESE 

Các Chương Trình Học Thuật Nâng Cao (AAP) 

Kiểm Lọc đối với Chủ Đề Môn Học Cụ Thể (Trình Độ II) và Các Học Vụ Bán Thời Gian (Trình Độ III). 

Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) cam kết đưa ra thử thách năng lực tất cả học sinh thông qua việc phát triển tài 
năng và giảng dạy khác biệt để đáp ứng nhu cầu của học sinh nâng cao. 

Kiểm Lọc đối với Chủ Đề Môn Học Cụ Thể (Trình Độ II) và Các Học Vụ Bán Thời Gian (Trình Độ III). 
Học sinh có thể được kiểm lọc cho chủ đề môn học cụ thể và các dịch vụ AAP bán thời gian tại bất kỳ thời điểm nào 
trong năm học. Vào mùa xuân, các trường sẽ xem xét dữ liệu của tất cả học sinh để xác định các dịch vụ cho đầu 
năm học tiếp theo. 

• Phụ huynh và người giám hộ có thể tạo khởi cho tiến trình kiểm lọc bằng cách nộp gởi Biểu Mẫu Đề Nghị Các 
Dịch Vụ AAP Tại Trường (Trình Độ II-III) đến Giáo Viên Yểm Huấn Học Thuật Nâng Cao (AART) hoặc Phó 
Hiệu Trưởng trước ngày 14 tháng 4, hàng năm. 

• Biểu Mẫu Đề Nghị Dịch vụ AAP Tại Trường (Trình Độ II-III) có thể được tìm thấy tại 
https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/advanced-academic-programs-aap/advanced-academic-
program-aap-forms hoặc bằng cách tìm “Các Biểu Mẫu AAP ” tại https://www.fcps.edu/. 

• Phụ huynh hay giám hộ nào nộp gởi một đề nghị sẽ được thông báo bởi trường tiểu học địa phương của con 
em mình về hiện trạng hội đủ điều kiện của con em vào đầu tháng 6. 

Tiến Trình Kiểm Lọc đối với Chủ Đề Môn Học Cụ Thể (Trình Độ II) và Các Học Vụ Bán Thời Gian (Trình Độ III). 
Nhiều tiêu chuẩn được duyệt xét toàn diện để xác định điều kiện hội đủ tất cả các dịch vụ học thuật nâng cao của 
FCPS. Ủy ban xem xét việc học tập của học sinh từ các cơ hội với các bài học của AAP, ví dụ về lập luận hoặc hành 
vi năng khiếu từ các cuộc thảo luận và hoạt động tại lớp, phiếu điểm tiến bộ, điểm năng lực và thành tựu của học sinh, 
và nhận xét của phụ huynh hoặc người giám hộ. Ủy ban xem xét liệu học sinh được tiếp cận đến nhóm học sinh có 
cùng nhu cầu học tập tương đồng để hỗ trợ các cuộc đối thoại và tiến triển học tập trong lớp hay không. 

Tiến Trình Khiếu Nại đối với Chủ Đề Môn Học Cụ Thể (Trình Độ II) và Các Học Vụ Bán Thời Gian (Trình Độ III). 
Nếu một phụ huynh hay giám hộ muốn kháng cáo phản đối quyết định không hội đủ điều kiện, phụ huynh hay giám hộ 
có thể nộp trình một kháng cáo với dữ liệu mới để được ủy ban kiểm lọc trường địa phương cứu xét. Thông tin mới 
này cần được nộp trình cho Giáo Viên Yểm Huấn Học Thuật Nâng Cao hoặc Phó Hiệu Trưởng. 

Tổng Quan về Môn Học Cụ Thể và Các Học Vụ Bán Thời Gian 

Môn Học Cụ Thể và Các Học Vụ Bán Thời Gian tại Trường Tiểu Học 
FCPS cung cấp một loạt các phương pháp liên tục về học thuật nâng cao dành cho tất cả các học sinh từ cấp lớp 
Mẫu Giáo-Lớp 12. Phương pháp tiếp cận loạt các dịch vụ cho phép tập trung vào các học vụ phù hợp với nhu cầu của 
học sinh hơn là định danh thành tích cho học sinh. Học sinh sẽ nhận lãnh: 

• Nhiều khía cạnh đầu vào cho các cơ hội học tập chuyên sâu trong các lĩnh vực có nhu cầu cụ thể để tiến 
triển. 

• Cùng nhóm học với những học sinh có cùng nhu cầu học tập để yểm trợ học sinh học tập và tiến triển. 

Các giáo viên, ban giám hiệu, và các Giáo Viên Yểm Huấn Học Thuật Nâng cao (AARTs) cùng nhau làm việc để đem 
lại các cấp độ học vụ tại trường ở cấp tiểu học như sau: 

Cập nhật 13/03/2023 
LS-AAP-Spring Newsletter ES. 

https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/advanced-academic-programs-aap/advanced-academic-program-aap-forms
https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/advanced-academic-programs-aap/advanced-academic-program-aap-forms
https://www.fcps.edu/


 

        
       

      
      

 
       

          
     

       
 

         
         
            

               

          
     

      
      

  
          

    
     

        

   
      

              
       

    
        

    
           

 
        

   

          
        
                
             
           

     
                

            

Tiếp Cận Sự Cam Go, Từ Lớp Mẫu Giáo- Lớp 6 (Trình Độ I) 
Tất cả học sinh có cơ hội để tư duy sâu sắc, lý luận và giải đáp vấn đề. 

• Tất cả giáo viên sử dụng sách lược tuy duy phê bình và sáng tạo trong giáo trình của mình. 
• Giáo viên dạy lớp tạo các cơ hội cho việc sử dụng những học liệu từ Khuôn Khổ Giáo Trình AAP ít nhất một 

lần mỗi quý. 
Vì các học vụ Tiếp Cận Sự Cam Go dành cho tất cả học sinh FCPS, nên sẽ không có tiến trình kiểm lọc. 

Khác Biệt Nâng Cao Theo Môn Học Cụ Thể, Lớp Mẫu Giáo-6 (Trình Độ II) 
Một số học sinh yêu cầu sự khác biệt (trong môn học) vượt ngoài nhu cầu của các bạn cùng lứa tuổi trong lớp của 
mình ít nhất một lãnh vực môn học cụ thể.  Giáo viên bộ môn có thể điều chỉnh giáo trình cho học sinh trong các lĩnh 
vực này bằng cách: 

• Cung cấp các bài tập và nguồn tham khảo khác nhau trong các môn học này, 
• Nhóm học sinh theo điểm mạnh, sở thích, và sự sẵn sàng của họ, và 

• Tạo thêm các thử thách cho học sinh bằng cách sử dụng các học liệu từ Khuôn Khổ Giáo Trình AAP. 
Các nhu cầu của học sinh đối với sự khác biệt trong môn học cụ thể sẽ được tái đánh giá hàng năm tại trường cơ sở. 

Chương Trình Học Thuật Nâng Cao Bán-Thời Gian, Lớp 3-6 (Trình Độ III) 
Một số học sinh có năng lực học tập nâng cao trong nhiều lãnh vực môn học và yêu cầu sự khác biệt (trong môn học) 
vượt ngoài nhu cầu của các bạn cùng lứa tuổi trong lớp của mình trong nhiều lãnh vực nội dung môn học.   

• Học sinh làm bài với các học sinh có cùng nhu cầu học tập tương tự thông qua các lớp học kéo dài hàng tuần 
hoặc các bài đồng giảng dạy hàng tuần với AART và giáo viên bộ môn. 

• Giáo viên sẽ cung ứng các cơ hội thường xuyên để sử dụng các học liệu từ Khuôn Khổ Giáo Trình AAP trong 
các môn Ngữ Văn, khoa học, khoa học xã hội, và/hay môn toán. 

Các học vụ bán thời gian kéo dài đến Lớp 6. Thẩm định hàng năm không cần thiết đối với học sinh. 

Kiểm Lọc đối với Các Học Vụ Toàn Thời Gian (Trình Độ IV) 

Mốc Thời Gian Kiểm Lọc đối với Các Học Vụ Toàn Thời Gian 
Quy trình khiểm lọc các học vụ toàn thời gian (trình độ IV) AAP diễn ra ở cấp học khu/trung ương thay vì ở các trường 
địa phương. Để quý vị lập kế hoạch cho năm học tới, quý vị vui lòng nhớ rằng kiểm lọc cho học vụ toàn thời gian 
(trình độ IV) diễn ra trong hai chu kỳ kiểm lọc cụ thể: 

• Cuộc kiểm lọc vào mùa thu dành cho những học sinh mới nhập học tại FCPS kể từ tháng Giêng. 
ο Việc đề nghị cần được nộp gửi trước ngày 15 tháng 10, hàng năm. 

• Cuộc kiểm lọc vào mùa xuân dành cho bất kỳ học sinh của Lớp 2-7 đã ghi danh tại FCPS. 
ο Khung thời gian để nộp đề nghị là từ ngày đầu niên khóa đến ngày 15 tháng 12, hàng năm. 

Để biết thêm thông tin, quý vị vui lòng truy cập trang mạng của AAP tại:https://www.fcps.edu/registration/advanced-
academics-identification-and-placement/current-fcps-students. 

Chương Trình Học Thuật Nâng Cao Toàn-Thời Gian, Lớp 3-8 (Trình Độ IV) 
Một số học sinh có trình độ nâng cao cần có chương trình giáo trình nâng cao toàn thời gian với sự giảng huấn khác 
biệt trong bốn lĩnh vực nội dung cốt lõi ( Ngữ Văn, môn toán, khoa học xã hội, và khoa học). 
Các sinh hội đủ điều kiện cho các dịch vụ AAP toàn thời gian được nhóm học theo căn bản toàn thời gian và được: 

• Quyền sử dụng toàn thời gian các học liệu từ Khuôn Khổ Giáo Trình AAP trong các môn Ngữ Văn, toán học, 
khoa học, giáo trình khoa học xã hội, và 

• Chương trình giảng dạy có sự khác biệt qua tần suất, độ sâu, và độ phức tạp của nội dung môn học. 
Các dịch vụ toàn thời gian kéo dài đến Lớp 8. Thẩm định hàng năm không cần thiết đối với học sinh. 

Cập nhật 13/03/2023 
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