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Hướng dẫn

CÁC NGUỒN HỖ TRỢ PHỤ HUYNH

Nên theo ý trẻ
nhiều hơn là bắt trẻ

theo ý mình

Thưởng thức âm
nhạc, kịch nghệ, xem

viện bảo tàng, các
môn nghệ thuật, địa
danh lịch sử, và bàn

thảo kinh nghiệm

Tận dụng những
kinh nghiệm qua 
các bài đọc thực
tiễn, khoa học và

toán

Nhấn mạnh tầm
quan trọng của việc

học & nhiệt tình
chia sẻ với con em
việc học hành của

chúng

Luôn luôn lắng nghe
và suy diễn để hiểu

được nhận thức
của trẻ

Nhận thức được trẻ
có năng khiếu cần
được hỏi và giải
thích có lý luận

Dựa trên tài liệu “20 Tips for Nurturing Gifted Children”
Gifted Education Communicator; Vol.39 No2

§ California Association for the Gifted (CAG) 
www.cagifted.org

§ National Association for Gifted Children 
(NAGC) www.nagc.org

§ Supporting Emotional Needs of the Gifted 
(SENG) http://sengifted.org/

§ World Council for Gifted and Talented 
Children (WCGTC) www.world-gifted.org

NHỮNG TÍNH CHẤT TRẺ CÓ NĂNG KHIẾU
(thường có nhưng không đồng nhất)

Nắm vững căn
bản rất nhanh Suy luận

sắc bén & 
uyển

chuyển

Trí nhớ tốt; 
nhớ dai

Thích giải
quyết vấn đề

& tìm hiểu

Thường tự hỏi
“tại sao?” 

trước mọi vấn
đề

Thích thử
nghiệm và
tổng hợp
các ý kiến

Nhạy bén và
năng nổ

Giàu
vốn từ vựng

Dựa trên tài liệu National Association for Gifted Children: 
“Common Characteristics of Gifted Individuals”

NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA TRẺ CÓ NĂNG KHIẾU
(thường có nhưng không đồng nhất)

Có lối suy
nghĩ và giải

quyết vấn đề
rất khác
thường

Tính cầu toàn

Có những môn
chưa đạt điểm số

Vượt trội gấp
đôi bạn bè

Phát triển không
đồng bộ

Dựa trên tài liệu
“The Twelve Most Important Issues for Parents of Gifted Children”

Gifted Education Communicator; Vol.39 No.2
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Con tôi được tuyển chọn thế nào?
§ Dựa trên nhiều dữ kiện gồm có: kết quả

điểm bài thi GATE, và các dữ kiện khác
về học vấn, & biểu lộ các đặc tính khác

§ Quyết định của hội đồng tuyển sinh

Lớp học chương trình GATE khác lớp
học chương trình thường thế nào? 

Luật Giáo Dục Tiểu Bang cho biết học sinh
có năng khiếu được học theo cách giảng dạy
trọn buổi học với các giáo viên được huấn
luyện cách dạy nhằm đáp ứng nhu cầu
của học sinh có năng khiếu. 

Việc đưa đón học sinh ra sao? 
§ Nếu yêu cầu, học sinh GATE được chỉ

định trạm xe chở đến trường GATE theo
học

§ Nếu yêu cầu, anh chị em không học-
GATE của em đó có thể được cùng cho
đi xe trường

§ Trạm xe trường có thể được đặt gần nơi
giữ trẻ thuộc khu vực trường GATE theo
học

Học sinh nào không được đi xe trường?
• Các học sinh GATE không cư ngụ trong khu

vực trường GATE theo học
• Các học sinh không thuộc chương trình

GATE, (nếu số chỗ chỉ vừa đủ cho học sinh
GATE) 

• Nếu nơi giữ trẻ nằm ngoài khu vực trường
GATE theo học

Ghi danh học GATE thế nào?
1. Ký tên vào đơn “Cho phép tham gia”
2. Nộp lại cho văn phòng GATE trước 5 

giờ chiều THỨ TƯ, ngày 19 tháng 4, 
2017

3. Văn phòng GATE sẽ thông báo cho
trường về kết quả thi GATE và xếp lớp

4. Quý vị sẽ nhận được thư cho biết lớp
xếp và phiếu chi tiết về xe trường đưa
đón vào tuần lễ trước khi khai trường. 

Các anh chị em học sinh GATE xin đổi
trường cần làm gì?

• Nộp mẫu chuyển trường (màu VÀNG) cho
anh chị em cùng với đơn chuyển trường

• KHÔNG bảo đảm đơn chuyển trường cho
anh chị em của học sinh GATE sẽ được
chấp thuận

• Việc chuyển trường được dựa trên việc
còn chỗ và có chương trình thích hợp

• LƯU Ý: Trường Allen và Patton đã chật
hết chỗ (số ghi danh quá đông) và chỉ có
thể nhận vài đơn chuyển trường cho niên
khoá 2017-18 mà thôi

Nếu là học sinh mới của GGUSD?
Nếu là học sinh MỚI của học khu, muốn
ghi danh vào trường GATE, vui lòng mang
theo các thứ: 

1. Chứng nhận địa chỉ cư ngụ
2. Phiếu chích ngừa
3. Giấy khai sanh

Vài chương trình chăm sóc trẻ em sau
giờ học? 

Allen Patton Peters K-3 
Peters 4-6

Boys & Girls 
Club of 

Huntington 
Valley 

16582 Brookhurst
Fountain Valley
(714) 531-2582

Patton Kids Club

Ngay tại trường
Tiểu học Patton 
(714) 376-8876

Main Branch
Kids Club

9860 Larson Ave
Garden Grove
(714) 537-1465

Khi lên bậc trung học cấp 1 thì sao?  

• Học sinh trở về học tại “trường nhà” thuộc
nơi cư ngụ và học lớp trình độ cao hoặc
học nhóm “ clustered classes” (cùng lớp) 

• Học sinh được học nhóm với những học
sinh giỏi khác hoặc trong những lớp có
nhiều trình độ

• Thời khoá biểu lớp được các tư vấn học
đường theo dõi trình độ xuất sắc và có kết
quả

• LƯU Ý: Trường McGarvin đã chật hết chỗ
và chỉ có thể nhận vài đơn chuyển trường. 
KHÔNG bảo đảm học sinh theo học ở Allen 
sẽ được ghi danh học ở McGarvin

• LƯU Ý: Trường Bell đã chật hết chỗ và chỉ có
thể nhận vài đơn chuyển trường. KHÔNG bảo
đảm học sinh theo học ở Patton sẽ được
ghi danh học ở Bell 

Khi nào trường GATE con tôi sắp
theo được có Open House ?

Allen
Thứ năm,

8 tháng 6 2017
6:30 chiều

Patton
Thứ ba,

23 tháng 5, 
2017

6:00 chiều

Peters K-3
Thứ ba, 

23 tháng 5, 2017
6:00 chiều

Peters 4-6
Thứ ba,

16 tháng 5, 2017
6:00 chiều

Tôi nên làm gì để có thể tích cực tham
gia vào chương trình GATE GGUSD? 
§ Đến dự các buổi họp Ban Cố Vấn Chương

Trình GATE
§ Có 3 lần họp ( thu, đông & xuân)
§ Cộng tác với những phụ huynh GATE khác
§ Tìm hiểu và tập những cách giảng dạy

GATE 
§ Chia sẻ, cho ý kiến, phản ảnh về chương

trình
§ Lần họp kế vào: 9 tháng 5, 2017 tại Văn

Phòng Học Khu lúc 6 chiều đến 7 tối

Thế nào là trẻ em có năng khiếu?
Các trẻ em biểu lộ những khả năng cao
trong các lãnh vực tinh thần, sáng tạo, nghệ
thuật, khai phóng hay trên những lãnh vực
cụ thể nào đó về học vấn (Federal Government: Public 
Law 100-297)


