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Thông tin Kiểm tra Học kỳ Mùa Xuân của Trung tâm Học sinh Năng khiếu 

(Xếp học sinh vào chương trình GT (năng khiếu và tài năng) cho Năm học 2017-18) 

 
 
Các Trung tâm Học sinh Năng khiếu của Jeffco có những yêu cầu cao đồng thời hỗ trợ cho học sinh năng khiếu 
của quý vị.  Với trọng tâm là đáp ứng các nhu cầu cá nhân của học sinh Năng khiếu và Tài năng, các Trung tâm GT của 
Học khu Jeffco đem lại những trải nghiệm giúp hỗ trợ tích cực cho sự phát triển đáng kể của học sinh năng khiếu. Mười 
sáu trường trong các khu phố trên toàn học khu có Trung tâm GT ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở, và trung học phổ 
thông. Các giáo viên có chứng nhận giáo dục học sinh năng khiếu và tài năng cung cấp những bài giảng được cá biệt 
hóa cho các học sinh với nhiều lựa chọn chương trình đa dạng, bao gồm học cấp tốc, bổ sung kiến thức, và hỗ trợ về 
mặt cảm xúc - xã hội.  Để được xem xét bố trí vào Trung tâm GT cho năm học 2017-18, hãy làm thủ tục đăng ký trực 
tuyến không muộn hơn ngày 9 Tháng Một để được xếp lịch kiểm tra vào Thứ Bảy, ngày 4 Tháng Hai bằng cách truy 
cập vào Trang Web GT. 

 
 

 

       Quy trình Tuyển sinh của Trung tâm Học sinh Năng khiếu 

 
1. Làm thủ tục Đăng ký Trực tuyến GT - đăng ký bắt đầu vào ngày 2 Tháng Mười Hai, 2016 và kết thúc 

vào ngày 9 Tháng Một, 2017. 

2. Phụ huynh và giáo viên hoàn thành mẫu 15 Traits of Giftedness (15 Đặc điểm của Năng khiếu) trực 
tuyến không muộn hơn ngày 13 Tháng Hai, 2017. 

3. Nếu con quý vị có điểm từ các bài kiểm tra ngoài học khu (WISC IV, DAS, Stanford-Binet, OLSAT, v.v.) 
trong năm qua, vui lòng gửi điểm kiểm tra tới: 

Gifted & Talented Fax - 303-982-6993 

809 Quail St., Building #1 HOẶC Email -gtinform@jeffco.k12.co.us 

Lakewood, CO 80215 

4. Địa điểm, ngày và giờ làm bài kiểm tra sẽ được gửi qua email trong tuần có ngày 25 Tháng Một, 2017. 

5. Làm bài kiểm tra vào Thứ Bảy, ngày 4 Tháng Hai, 2017. 

6. Thời gian làm bài kiểm tra là khoảng 2.5 giờ. 

7. Kết quả kiểm tra sẽ được gửi qua thư trong tuần có ngày 4 Tháng Tư, 2017. 

8. Bài kiểm tra CogAT là miễn phí. 

 

 
 

 

 

Trung tâm GT Tiểu học Trung tâm GT Trung học Cơ sở    Trung tâm GT Trung học Phổ thông 
Coronado Parmalee  Creighton      West Jefferson    Wheat Ridge 
Devinny Sheridan Green  Evergreen 
Hackberry Hill Stevens   Everitt 
Kendrick Lakes Westridge  Ken Caryl 
Kyffin     North Arvada 
 

 
 

 

Gifted & Talented Department (Ban Học sinh Năng khiếu và Tài Năng)  

1829 Denver West Drive, Building #27, Golden, CO 80401 

gtinform@jeffco.k12.co.us 
Điện thoại 303-982-6650/Fax 303-982-6993 

http://jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/index.html
https://docs.google.com/a/jeffcoschools.us/forms/d/e/1FAIpQLSeHDNcwN2Q--TqpNRCnVtDJUCwc_bg47IQfESuHMRDUxnKZBQ/closedform
https://docs.google.com/a/jeffcoschools.us/forms/d/e/1FAIpQLSex9tTjVixYMNkB3o4MSsYGP06HHFCAgpUYSV69rpZXDXoFyA/viewform
mailto:gtinform@jeffco.k12.co.us
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