
 

Подача заяви на послуги програми Особливо Обдарованих, Процес 
Ідентифікації Та Продовження послуг 

Часто задавані питання 
Направлення: початок процесу 

• Як подати заяву на мого учня? 
o Будь-який батько, учитель або член спільноти може подати заяву на студента. 
o Всі учні 2-го класу проходять оцінювання / тестування. Їм не треба подавати форму 

направлення, представлена від їх імені. Округ, як член спільноти, також може 
направити студентів, чий академічний прогрес показує потенціал. 

o Форми направлення доступні на декількох мовах на частини веб-сайту шкільного 
округу програми Особливо Обдарованих 
<https://www.rentonschools.us/Page/3155> and the staff RSDnet. Сім'ї дадуть згоду 
на те, щоб студенти були перевірені особисто в день їх складання тесту CogAT 7 
Screener. 

o Вікна подачі заяви і тестування: 
 1 вересня - 1 грудня (для нових студентів, для шкільного округу м.Рентон, 

включаючи нульовий клас) 
 1 вересня - 1 лютого (для раніше зареєстрованих студентів АБО нових 

студентів, для шкільного округу м.Рентон, які були спрямовані після  
1 грудня) 
 

• Коли і як буде протестований студент? 
o Тестування буде проводиться після школи для студентів 1-2 рази в шкільному 

окрузі м.Рентон (Kohlwes Education Center) і / або в будівлі школи. Якщо ці дати і 
час не підходять для сім'ї, якщо це необхідно ми домовимося з сім'єю, щоб їхні учні 
були тестовані в інший час або в іншому місці. 

o  Студенти здають тест CogAT 7 Screener. Тест має 3 секції, кожна секція займає 10 
хвилин. У класах 3-8 кожен підрозділ тесту засікають на час. У класах К-2 тест не 
засікають на час і читається студентам. Студенти будуть мати перерви між кожною 
секцією. 
 

•  Коли я дізнаюся, якщо студент має право на послуги програми Особливо 
Обдарованих? 

o Сім'ї отримають повідомлення безпосередньо від шкільного округу м.Рентон щодо 
результатів тесту і його кваліфікації. Та ж інформація буде передана адміністрації 
школи та окремим викладачам. 

o З сім'ями нових студентів, для шкільного округу м.Рентон, округ зв'яжіться 
приблизно в середині січня, з можливим розміщенням в лютому. 
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o З усіма протестованими студентам 2-го класу, які мають право на отримання 

послуг, зв'яжуться в середині лютого з можливістю розміщення в наступному 
навчальному році. 

o Сім'ям існуючих студентів або нових студентів шкільного округу, які подали заяву 
після 1 грудня, округ приблизно зв'яжіться в середині березня з можливістю 
розміщення в наступному навчальному році. 

o Всі результати тестування будуть доступні на порталі Family Access на Skyward 

Ідентифікація: Середина процесу 

• Як визначається чи студенти мають право на послуги програми Особливо 
Обдарованих? 

o Відповідно до закону штату, округ використовує багаточисельні заходи, які 
допоможуть визначити право учня на послуги програми Особливо Одаренних. 
 Тести приведені в таблиці нижче були вибрані як частина процесу 

ідентифікації, оскільки вони надаються учням відповідних рівнів класу по 
всьому округу. 

  Додаткова інформація може бути зібрана, щоб допомогти визначити 
ідентифікацію студентів, які витягуть найбільшу вигоду від отримання 
програми програми Особливо Одаренних (тобто  Інтерв'ю з викладачами, 
табелі успіху та т. Д.). 

 

  Академічна Успіх  Когнітивна Здатність 

  Англійська  Математика  Усний  Обчислення  Письмовий 

K 

WaKIDS 

(Цілі Розвитку та 
Навчання) 

WaKIDS 

(Цілі Розвитку та Навчання) 

CogAT 7 
screener 

(Відбірковий 
тест на 
когнітивну 
здатність 7) 

CogAT 7 
screener 

(Відбірковий 
тест на 
когнітивну 
здатність 7) 

CogAT 7 
screener 

(Відбірковий 
тест на 
когнітивну 
здатність 7) 

1 – 3 BAS STAR Math 
CogAT 7 
screener 

CogAT 7 
screener 

CogAT 7 
screener 
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(Базові навички 
початкової 
підготовки) 

(Стандартний тест для 
оцінки з Математики) 

(Відбірковий 
тест на 
когнітивну 
здатність 7) 

(Відбірковий 
тест на 
когнітивну 
здатність 7) 

(Відбірковий 
тест на 
когнітивну 
здатність 7) 

4 – 9 

SBA ELA 
(Розумне 
Збалансоване 
Оцінювання з 
Англійської) 

SBA Math (Розумне 
Збалансоване Оцінювання з 
Математики) 

 

 

CogAT 7 
screener 

(Відбірковий 
тест на 
когнітивну 
здатність 7) 

CogAT 7 
screener 

(Відбірковий 
тест на 
когнітивну 
здатність 7) 

CogAT 7 
screener 

(Відбірковий 
тест на 
когнітивну 
здатність 7) 

10 – 11 

SBA ELA(Розумне 
Збалансоване 
Оцінювання з 
Англійської) чи 
PSAT(Попередній 
тест шкільної 
здатності з 
Англійської) 

SBA Math чи PSAT 

(Розумне Збалансоване 
Оцінювання з Математики) 
чи 

(Попередній тест шкільної 
здатності з Математики) 

CogAT 7 
screener 

(Відбірковий 
тест на 
когнітивну 
здатність 7) 

CogAT 7 
screener 

(Відбірковий 
тест на 
когнітивну 
здатність 7) 

CogAT 7 
screener 

(Відбірковий 
тест на 
когнітивну 
здатність 7) 

 

o Коли всі дані учня є в наявності, Мультидисциплінарна команда (MК) розглядає ці 
дані, щоб вирішити, хто має право на отримання послуг програми Особливо 
Обдарованих. 
 MК складається з 2 викладачів класу, директора школи, шкільного 

психолога, координатора програми Особливо Обдарованих і адміністраторів 
шкільного округу. Співголовою команди є виконавчий директор і помічник 
директора відділу навчальної програми, і відділ навчання викладання і 
оцінювання (НВО). 

 Для цілей ідентифікації не існує ніякого певного бала або єдиного або 
порога, який повинен досягти студент. Команда аналізує всі дані студента, 
задаючи критичні питання про те, які шаблони помічені в успішності учня, 
включаючи тенденції з плином часу і зростання студента. Команда також 
уважно розглядає студентів, які можуть бути членами історично 
недопредставлених груп. Коли необхідні додаткові дані для прийняття 
рішення, MК запросить дані. 
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• Як ми дізнаємося, якщо студент має право або не відповідає вимогам на отримання 
послуг програми Особливо Обдарованих? 

o Сім'ї студентів, які мають форму направлення в системі даних, отримають лист і / 
або на електронну пошту про рішення МК щодо кваліфікації їх дитини на послуги 
програми. 

o Студенти, які не мають права на послуги програми Особливо Обдарованих, мають 
право подати апеляцію. 
 Процес подачі апеляції повинен бути поданий приблизно через два тижні 

після отримання повідомлення про кваліфікацію послуг. 
 Тісно працюючи зі школами, сім'ї мають можливість надати додаткові дані 

(пов'язані з навчанням), які будуть розглядатися як частина процесу 
ідентифікації. Прагнучи подолати бар'єри, вчителям і школам настійно 
рекомендується працювати з сім'ями, щоб визначити, які дані зібрати. 

 Вчителям і сім'ям рекомендується звернутися до координатора програми 
Особливо Обдарованих за рекомендаціями про те, які додаткові дані 
можуть бути корисні для збору. 

 Рекомендаційні листи, анекдотичні коментарі, твори мистецтва / музики і 
дані зовнішньої когнітивної оцінки не розглядаються. Шкільний округ дасть 
новий когнітивний тест, якщо вважатиме це за необхідне 

 Термін подачі апеляції: 
o 8 лютого для нових студентів шкільного округу 
o 8 березня для студентів 2-го класу 
o 5 квітня для всіх інших залишиних студентів 

 Всі апеляції розглядаються МК. 
 Сім'ї, директор школи і вчителі класів яких стосується будуть повідомлені 

листом і / або по електронній пошті щодо затвердження апеляції або 
відмови. 
 

• Як часто можна / потрібно подати направлення на студента? 
o При необхідності кожен студент може бути направлений один раз на рік. Як тільки 

студент буде прийнятий і користується послугами програми, не потрібно подавати 
направлення на решту свого перебування в окрузі K-12. 

 

Продовження Послуг: Закінчення процесу 

• Учень прийнятий в програму, які є варіанти послуг програми Особливо Обдарованих? 
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o Програма Особливо Обдарованих шкільного округу м.Рентона включають 

академічні послуги для учнів класів K-12. Після ідентифікації сім'ям надаються різні 
варіанти послуг. Ці варіанти будуть надані в листі / електронному листі та 
додатково пояснено на заходах для батьків взимку і навесні. 

•  Варіант 1: План навчання студента (SLP), пропонується студентам K-8 
• Студент (и) залишиться загальноосвітньому класі в якому вчитель 

класу створить диференційований навчальний план студента 
грунтуючись на сильних сторонах студента  

• Цей варіант тільки для студентів К-2. 
• Варіант 2: Автономні класи: програма Discovery (класи 3-5) і класи 

Відмінності ELA (мистецтво англійської мови) / SS (соціальні науки) (класи 
6-8) 

• Студенти вчаться з іншими обдарованими студентами. Discovery 
програма пропонується в шести школах початкових класів, а класи 
Відмінності пропонуються у всіх чотирьох школах середніх класів. 

• Сім'ї не вибирають місце, де вони хотіли б, щоб їх учень відвідував, 
а учням призначають місце. 

• Послуги програми Особливо Обдарованих на рівні середньої школи 
включає тільки курси мистецтва англійської мови та соціальні науки. 
Процес розміщення класів ELA / SS класів Відмінності на рівні 
середньої школи і зарахування в клас математики підвищеного типу 
відбувається окремo. 

• Автономні класи програми Особливо Обдарованих використовують 
ресурси округу для підтримки задоволення індивідуальних потреб 
учнів, а не програми конкретних навчальних програм. 

•  Варіант 3: Відкласти послуги на рік (пропонується студентам K-12) 
• Студенти можуть відкласти послуги на один рік. Наприклад, у сім'ї 

може бути студент, який піде в п'ятий клас, і сім'я хоче, щоб він 
залишився в своїй домашній школі для завершення школи 
початкових класів. Якщо сім'я вважатиме за краще відкласти 
послуги, в кінці навчального року їй знову буде запропонований 
спектр послуг. 

• Варіант 4: Відмова послуг 
• Сім'ї зі студентами, які мають право на отримання послуг, можуть 

відмовитися від цих послуг. Студенти, які відмовляються від послуг, 
повинні пройти весь процес направлення в наступні шкільні роки, 
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Часто задавані питання 
якщо вони хочуть отримувати послуги програми Особливо 
Обдарованих. 

 
• Як буде виглядати доставка студентів, які відвідують автономні класи Discovery в 3-

5 класах? 
• Автобусний транспорт надається студентам, які проживають в межах 

округу, або з їхньої школи призначення, або з сусідньої зупинці, якщо вони 
відвідують призначене місце в Discovery програмі. Транспортування не 
надається для братів і сестер, які хочуть відвідують школу, яка не є їх 
призначеної школою (наприклад, не в зоні їх відвідуваності). 

• Автобусний транспорт завжди надається для студентів, які відвідують їх 
призначену школу. 
 

•  Чи можливо, щоб мій ідентифікований студент і / або їх брат (и) сестра (и) 
відвідували іншу школу? 

• Для того, ідентифікований студент і / або їх брат (и) сестра (и) відвідували 
школу не в зоні їх відвідуваності, необхідно подати заяву на переведення в 
межах районна. Потім форма буде відправлена директору бажаної школи 
для затвердження. Потенційні схвалення не приймаються в перших два 
тижні навчального року. Студенти повинні відвідувати призначену школу до 
тих пір, поки переведення не буде схвалено. У разі схвалення процес 
реєстрації буде проходити в новій школі. Сім'ї несуть відповідальність за 
транспортування в нову школу, коли затверджений на в межах 
переведення шкільного округу. 
 

• Чи можливо, щоб студент змінив варіанти послуг або вийшов з програми після 
прийому послуг? 

• Батько / опікун може вибрати, щоб їх учень (і) припинив(и) отримувати 
послуги програми Особливо Обдарованих в будь-який момент часу. Якщо 
хтось з батьків / опікун хоче змінити існуючий варіант обслуговування свого 
учня, важливо, щоб викладач класу і сім'я учня проактивно спілкувалися. 
Якщо вважатиме це за доцільне, зміни в або з неї програму / и відбудуться: 

 Discovery 3-5 класів: в кінці 1-го або 2-го триместру 
 Класи Відмінності 6-8 класів: ближче до кінця семестру 
 План навчання студентів (SLP) 6-8 класів: навесні, коли сім'ї 

отримують лист або електронного листа про варіанті зміни послуг 
або лист з шкільного округу 
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• Батько / опікун, учитель або команда вчителів можуть ініціювати 

потенційний вихід учня з програми Особливо Обдарованих. Вихід з 
програми може статися, якщо: 

 Стурбовані успішністю учня академічно 
 Стурбовані поведінкою учня по відношенню до однолітків або до 

себе 
• Коли є відчутна потреба в зміні, першим кроком є надання підтримки по 

успішності або поведінці. Учитель класу, батьки / опікуни та інший 
відповідний допоміжний персонал приступить до реалізації плану 
втручання програми Особливо Обдарованих. 

 Цей план буде визначати сильні сторони і заклопотаність за учня, 
описуючи цілі і допомогу учневі, які будуть виконуватися 
учителем / допоміжним персоналом в класі, для подальшої 
підтримки учня в досягненні стандартів. 

 План може мати кілька змін і збір даних з плином часу, оскільки 
успіх втручань ділиться між викладачем / допоміжним 
персоналом в класі і сім'єю. 

• Якщо з часом підтримка не увінчається успіхом в поліпшенні академічних 
навичок або поведінки, Мультидисциплінарна команда (MК) перегляне 
дані, щоб визначити кваліфікацію учня для послуг програми Особливо 
Обдарованих в майбутньому. Потім це рішення буде передано родині, а 
розташування студента буде переглянуто в міру необхідності. 

 

Для отримання додаткової підтримки щодо процесу направлення та ідентифікації 
на послуги програми Особливо Обдарованих, а також продовження послуг, будь 
ласка, звертайтеся: 

• Відвідайте розділ програми Особливо Обдарованих на веб-сайті шкільного округу : 
https://www.rentonschools.us/domain/586 чи 
веб-сайт співробітників RSDnet 
https://rentonschools.sharepoint.com/department/DLT/HiCap/SitePages/Home.aspx  

• Із загальних питань пишіть нам за адресою hicapid@rentonschools.us 
• З питань направлення, ідентифікації, тестування, даних і адміністративних питань 

звертайтесь: 
o Джессіка Рейнольдс, Спеціаліст по даним і координатор програми Особливо 

Обдарованих 
• 425.204.2334 

https://www.rentonschools.us/domain/586
https://rentonschools.sharepoint.com/department/DLT/HiCap/SitePages/Home.aspx
mailto:hicapid@rentonschools.us


 

Подача заяви на послуги програми Особливо Обдарованих, Процес 
Ідентифікації Та Продовження послуг 

Часто задавані питання 
• jessica.reynolds@rentonschools.us  

•  З питань програми / продовження послуг звертайтеся: 
o Келлі Лоуері, посередник програми Особливо Обдарованих 

• 425.204.2308 
• kelley.lowery@rentonschools.us 

 

mailto:jessica.reynolds@rentonschools.us
mailto:kelley.lowery@rentonschools.us

