
 Chương Trình Có Năng Lực Cao 
 
Bằng cách nào tôi biết con tôi có thể Có Năng Lực Cao? 
Khu Học Chánh Renton đang tìm những học sinh đang học hoặc có thể học ở trình độ học vấn 
vượt trội đáng kể khi so sánh với các em khác ở cùng lứa tuổi và cùng kinh nghiệm. Khi đã 
được nhận diện, những học sinh này được gọi là “Có Năng Lực Cao.” Nếu con quý vị được 
nhận diện Có Năng Lực Cao, các em có thể tham gia vào chương trình với các bạn cùng lứa 
tuổi có cùng sở thích về học vấn và có thể học với tốc độ nhanh hơn. 

Con quý vị có cho thấy bất cứ thói quen hay đặc điểm nào sau đây không? 

 
 Hiểu các khái niệm dễ dàng hơn các em 

học sinh khác. 
 Tìm nhiều cách khác nhau để bày tỏ ý 

kiến để người khác có thể hiểu được. 
 Học chăm chỉ để tìm hiểu thông tin về 

đề tài mà mình thích. 
 Rất cảm nhận 
 Hiểu được mối liên hệ các bước riêng lẻ 

đối với toàn bộ quá trình 
 Nghĩ nhiều bước tiến tiếp theo khi chơi 

trò chơi games. 
 Có tính kiên trì ngay cả khi phải đối mặt 

với những thử thách trong học tập. 

 Tự năng động khi các em thấy công việc 
bắt đầu thú vị. 

 Tham gia mạnh mẽ vào các chủ đề hoặc 
vấn đề nhất định. 

 Có trí tưởng tượng mạnh mẽ. 
 Biết rất nhiều về các chủ đề khác nhau. 
 Có thể tập trung chăm chú vào một đề 

tài trong một thời gian dài. 
 Tò mò về lý do tại sao mọi thứ đang có 

như vậy. 

 

 

Bạn đã đánh dấu vào một hoặc hơn vào các ô vuông chưa? 

Nếu có, chúng tôi khuyến khích quý vị giới thiệu con quý vị vào chương tình Có Năng Lực Cao 
được cung cấp trong Khu Học Chánh Renton. 

Giấy giới thiệu có thể được thực hiện từ ngày 1 tháng Chín, 2018 đến ngày 1 tháng Hai, 2019 
dùng mẫu giới thiệu chính thức có sẵn trực tuyến hoặc từ nhân viên văn phòng của trường con 
quý vị. 

Hỗ trợ cho học sinh Có Năng Lực Cao có sẵn tại 26 trường trong Khu Học Chánh Renton. 

Hãy vào thăm trang mạng 
http://www.rentonschools.us/Page/97 
 
Đối với các câu hỏi tổng quát, thông tin và mẫu giới thiệu xin vui lòng liên lạc: 
 
Jessica Reynolds 
Điều Phối Viên Của chương Trình Năng Lực Cao  
(425) 204-2334 
jessica.reynolds@rentonschools.us 
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