
Vietnamese/ GATE AT Screening Parent Letter 2017-18/TD   

 

 

 

ACADEMIC OFFICE 

Gifted and Talented Education   
5735 47th Avenue  Sacramento, CA 95824 

(916) 643-2348  FAX (916) 399-2020 

Jorge Aguilar, Superintendent 

Iris Taylor, Ed.D., Interim Chief Academic Officer 

Kari Hanson-Smith, Coordinator, Gifted and Talented Education 
Tháng 11 Năm 2017  

 

 Các phụ huynh và Người Giám Hộ thân mến:   

 

Để đảm bảo sự công bằng cho học sinh, tất cả các học sinh lớp 3 tại Học Khu Sacramento sẽ được kiểm tra sàng lọc 

để xác định phù hợp các dịch vụ Giáo Dục Năng Khiếu và Tài Năng (GATE).  Học Khu sử dụng Bài Kiểm Tra Các 

Khả Năng Nhận Thức (CogAT), Mẫu số 7 như là công cụ sàn lọc ban đầu trong tiến trình xác định GATE.  Đây là 

một bài kiểm tra khác hơn so với bài mà con quí vị có thể đã lấy ở lớp 1.  Việc kiểm tra sẽ được tiến hành cho tất cả 

các học sinh lớp 3 vào giữa Ngày 16 tháng 1 cho đến ngày 16 tháng 2, 2018.    

 

Việc kiểm tra CogAT sẽ được tiến hành bởi giáo viên đứng lớp của con quí vị và được hoàn tất trên máy điện toán.  

Nó là một bài kiểm tra trắc nghiệm được tính giờ và cần khoảng 2.5 giờ để hoàn tất, tuy nhiên, thời gian kiểm tra thật 

sự chỉ vào khoảng 90 phút.  Dành ra thời gian cho các học sinh khởi động máy tính và đăng nhập vào hệ thống.  Các 

giáo viên được đào tạo để tiến hành kiểm tra.  Bài kiểm tra có thể phải mất từ 2 đến 3 ngày học để thực hiện nhằm 

giúp giảm “sự mệt mỏi khi kiểm tra.” 

 

Bài kiểm tra đo lường các khả năng lý luận và phát triển nhận thức, đo lường cả khả năng tổng hợp và cụ thể.  Việc 

kiểm tra về khả năng lý luận tổng hợp chỉ ra cách thức các học sinh học các bài học mới và giải quyết các vấn đề cụ 

thể khi học sinh chỉ nhận được ít hay không nhận được sự hướng dẫn.  Các khả năng này được đo lường trong 3 phần 

chính: bằng lời, số lượng, và không bằng lời.  Việc áp dụng quan trọng nhất trong việc kiểm tra này là nhằm trợ giúp 

đỡ các giáo viên thích ứng với phương pháp giảng dạy và các tài liệu để đáp ứng các nhu cầu của từng học sinh một.   

 

Nhà xuất bản việc đánh giá cho điểm các bài kiểm tra và cung cấp tin tức cho phụ huynh và giáo viên sử dụng.  Tin 

tức quí vị nhận được từ điểm kiểm tra của con mình có thể giúp quí vị hiểu rõ hơn về thành tích của cháu.  Tất cả các 

gia đình sẽ nhận được thông báo về kết quả kiểm tra việc sàng lọc của con mình.    

  

Nếu quí vị không muốn cho con mình tham gia, quí vị có thể điền mẫu Yêu Cầu Không Tham Gia sàng lọc 

chương trình GATE phổ cập lớp 3 tại văn phòng trường con mình.  Nộp trực tiếp mẫu này lại cho Văn Phòng 

GATE vào ngày 8 tháng 1.  Đơn sẽ không được chấp thuận nếu nộp mẫu này sau ngày đó.   

 

Vài lời khuyên cho bài kiểm tra: Xin cho phép con quí vị lấy bài kiểm tra này mà không phải lo lắng và cũng 

đừng nói với cháu rằng đây là bài Kiểm Tra GATE.  Việc sàn lọc GATE chỉ là cách duy nhất để dữ liệu này được 

sử dụng, và Việc Xác Nhận GATE dựa trên nhiều tiêu chuẩn.  Những người giám sát sẽ giải thích rằng “bài kiểm 

tra nhằm đưa cho phụ huynh các tin tức về cách thức các học sinh suy nghĩ và tại sao chúng tìm ra một số điều 

dễ dàng nhưng cũng có một số điều khó khăn hơn.”  Trẻ em luôn thích thú với các hoạt động thử nghiệm bởi vì 

chúng đều thích các trò chơi đố chữ.   

 

Nhiều tin tức về Chương Trình và Dịch Vụ GATE của Học Khu Sacramento có sẵn trên trang mạng GATE của học 

khu:  www.scusd.edu/gate. Quí vị cũng có thể liên lạc Bộ Phận GATE tại số (916) 643-2348. 

 

Chân thành,  
 

Kari Hanson-Smith, Điều Phối Viên Các Chương Trình GATE & AP 

 


