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Dịch Vụ Toàn-Thời Gian Chương Trình Học Thuật Nâng Cao
Mẫu Phiếu Kháng Cáo Trình Độ IV
Tên Học Sinh ____________________________________Số ID Học Sinh _______________________
Ủy Ban kháng cáo chỉ xem xét các kháng nghị từ chu kỳ kiểm lọc mới gần đây nhất. Hạn định để kháng nghị có trong
thông báo không hội đủ điều kiện mà quý vị nhận được.
Gói Kháng Nghị phải bao gồm Thông Tin Mới. Ủy Ban kháng cáo sẽ xem xét thông tin mới và hồ sơ kiểm lọc bản gốc.
Xin đừng sao lại hay nộp các giấy tờ thuộc hồ sơ kiểm lọc lúc đầu.
Quý phụ huynh/người giám hộ của học sinh FCPS hiện tại có thể được cung cấp bản sao của hồ sơ kiểm lọc lúc đầu.
Vui lòng liên hệ Giáo Viên Yểm Huấn Giáo Trình Nâng Cao tại trường của con em để có được bản sao của hồ sơ.
Vui lòng nộp gởi các dữ liệu mới trong phong bì kích cở “9x12” Xin đừng nộp gởi sổ ghi chép, bìa rời có thẻ ngăn phân
cách, các loại bìa tập có bấm lỗ, tập ghi chép có lề soắn ốc, bìa cứng có ngăn, hoặc các dữ liệu kỹ thuật số. Dữ liệu sẽ
không được hoàn trả- Vui lòng chỉ gửi bản sao.
Xin đánh dấu trên các mục mà những dữ liệu được nộp kèm trong Gói Kháng Nghị.
_____ Thư Nội Dung gởi đến Ủy Ban Kháng Cáo
_____Câu Hỏi Sàng Lọc của Phụ Huynh/Giám Hộ (nếu không phải là một phần của hồ sơ kiểm lọc lúc đầu) Có sẵn tại
https://www.fcps.edu/node/38893
_____ Mẫu bài tập của học sinh (không quá năm trang một mặt khổ 8½” x 11”). Ví dụ có thể gồm các bản sao về tác
phẩm mỹ thuật, câu chuyện sáng tạo, và các dự án khác của học sinh. Bài tập cần phải được viết trên mẫu giấy
tiêu chuẩn hoặc giấy dùng để in.
_____ Kết Quả Trắc Nghiệm Mới. Trường Đại Học George Mason quản lý bài trắc nghiệm thông qua Chương Trình
Thẩm Định Nhận Thức (703-993-4200). Bài trắc nghiệm cũng có thể được hoàn tất thông qua nhà tâm lý học tư,
được tiểu bang cấp phép. Chứng chỉ hành nghề của họ phải được nộp cùng với kết quả trắc nghiệm. Nếu nộp
kết quả trắc nghiệm mới, xin vui lòng viết số điểm vào dòng tương ứng.
•

WISC V, CAS, Stanford Binet, Kaufman______

•

Trắc Nghiệm Năng Lực Nhận Thức: Ngôn Từ ______ Không Ngôn Từ ________ Định Lượng ______
Hỗn Hợp ______

•

Trắc Nghiệm Năng Lực Không ngôn từ Naglieri_______

Chữ Ký Phụ Huynh/Giám Hộ __________________________________________ Ngày __________________
Xin bao gồm mẫu đơn đã ký tên này và thông tin mới trong bao thơ. Xin gởi đến địa chỉ dưới đây được đóng dấu bưu
điện theo ngày hạn định. Ủy ban Kháng Cáo sẽ gửi quyết định theo Thời Hạn Trắc Nghiệm Xác Định.
Chương Trình Học Thuật Nâng Cao của FCPS
8270 Willow Oaks Corporate Drive
Fairfax, VA 22031
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