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Trước đây được gọi là Trung Tâm cho Các Học Sinh Năng Khiếu Cao

Trung Tâm Học Vấn Cao
MCPS cung cấp Trung Tâm các Lớp Học Trau Dồi, lúc trước được gọi là Trung
Tâm cho Các Học Sinh Năng Khiếu Cao, cho các học sinh trong Cấp Lớp 4 và 5.
Các trung tâm được phát họa cho các học sinh mà học ở tốc độ nhanh hơn và có
thể học được những khái niệm cao cấp phức tạp hơn. Mục tiêu của chương trình
là cung cấp cho các học sinh tiểu học có nhiều năng lực và động lực một chương
trình giảng dạy tăng tốc và phong phú. Học sinh ghi danh trong chương trình
này có một tiểu sử học vấn đặc biệt và những nhu cầu giáo khoa mà dễ đáp ứng
tại các trung tâm hơn là một lớp học điển hình. Các trung tâm cung cấp một môi
trường giảng dạy mà nâng cao những kỹ năng suy luận, chấp nhận rủi ro, và sáng
tạo một biểu hiện để giúp các học sinh với khả năng cao nhận thấy được tiềm
năng của các em.

Trung Tâm này Được Phát Họa cho Những Ai?
Trung tâm được phát họa cho các học sinh mà những nhu cầu không thể đáp
ứng được tại trường học chính của em và khác với các bạn của em. Trung tâm
chú tâm vào trau dồi và tăng tốc trong những phạm vi đọc, ngôn ngữ, khoa học
và xã hội học, xử dụng các vật liệu trên cấp lớp. Các chương trình hiện đặt tại
tám đặc điểm địa phương và bốn vị trí địa phương.

Tổ chức
Các học sinh học ở trung tâm trường và tham gia vào tất cả các sinh hoạt của
các Lớp 4 và 5. Vào cuối Lớp 5, các học sinh có thể trở lại trường trung học cấp
II thuộc vùng nhà, nên xét đến các chương trình trung học cấp II magnet hay
Trung Học Cấp II Magnet Consortium.

"Tôi nghĩ chương trình này
mở rộng trí óc của chúng
tôi và thách thức chúng tôi.
Trong lớp học này, nguồn
nước ép sáng tạo của chúng
tôi chảy dồi dào hằng ngày;
chúng tôi phải dùng sức
mạnh thật sự của mình."

Phương Thức Ghi Danh
Các gia đình của các học sinh Lớp 3 được thông báo về các trung tâm qua thơ
trong mùa thu. Thông tin cho các học sinh học tại nhà hay trường tư có trên
trang mạng www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms. Các
gia đình không còn bắt buộc phải nạp đơn đăng ký. Trong tháng Giêng, các học
sinh Lớp 3 đã được kiểm lại và thông báo về đủ điều kiện thử nghiệm để đăng
ký. Các học sinh đủ điều kiện tham gia trong môn thẩm định trên trình độ lớp tổ
chức vào tháng Hai tại trường các em. Học sinh mà biểu lộ một nhu cầu học vấn
trên nhu cầu của nhóm bạn học địa phương của em sẽ được xét cho một trong
các chỗ ngồi tại các trung tâm. Một uỷ ban họp mặt để khảo xát các dữ kiện
mà bao gồm thành tích giáo khoa, các môn thi tiêu chuẩn, nhóm bạn học địa
phương, và tiềm năng cho thành công với chương trình giảng dạy gia tốc và trau
dồi. Các gia đình được thông báo về các kết quả chọn lọc vào mùa xuân.

Chuyên Chở
Chuyên chở được cung cấp cho Trung Tâm Các Lớp Học Trau Dồi tại các trạm
trung tâm (thường các trường MCPS) do Văn Phòng Chuyên Chở xác định.
Những trạm xe có thể cách nhà học sinh vài dặm. Phụ huynh có trách nhiệm xếp
đặt việc đưa đón con em đến và từ các trạm tập trung. Các hành trình xe buýt
thường là dài hơn chuyên chở thuộc trường học địa phương và thay đổi tùy theo
chương trình và địa điểm. Xin hãy cân nhắc cẩn thận những chọn lựa phương
tiện giao thông và những trách nhiệm. Những chi tiết sẽ có vào thời gian tuyển
chọn từ MCPS Department of Transportation.

Môi Trường Học Tập
Trung Tâm cung cấp một môi trường học tập mà làm phong phú, tăng tốc, và
mở rộng chương trình giảng dạy MCPS. Để đáp ứng những nhu cầu độc đáo của
các học sinh, các trung tâm cung cấp cơ hội để làm những điều sau đây:
■■ Tham gia vào một môi trường học tập mà cung cấp một chương trình học tập
■■
■■
■■
■■

khắt khe.
Tham gia vào việc giải quyết vấn đề và suy luận có tính phê phán, sáng tạo và
thẩm định.
Tham gia vào các cuộc đối thoại học thuật và phát triển sự cởi mở đối với
những ý tưởng mới.
Khám phá những vấn đề mới và các giải pháp mới; tạo ra các sản phẩm đích
thực.
Theo đuổi học tập độc lập xâu sắc và đạt những kỹ năng nghiên cứu tiên tiến.

Để Thêm Thông Tin

Liên lạc với Division Consortia Choice and Application Program Services
(DCCAPS) tại 240-740-2540 cho những câu hỏi về tiến trình đăng ký.
Liên lạc Accelerated and Enriched Instruction (AEI) tại 240-740-3110 cho
những câu hỏi về chương trình giảng dạy.
Trang mạng:
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms
Mỗi trung tâm vùng thu hút học sinh từ một nhóm xác định các cụm trường
trung học cấp III; các Trung Tâm được đặt tại các trường tiểu học sau đây:
Lucy Barnsley Elementary School
Các cụm trường: Richard Montgomery, Rockville, Wheaton
Chevy Chase Elementary School
Các cụm trường: Bethesda-Chevy Chase, Walter Johnson, Whitman
Clearspring Elementary School
Các cụm trường: Clarksburg, Damascus
Cold Spring Elementary School
Các cụm trường: Churchill, Wootton
Dr. Charles R. Drew Elementary School
Các cụm trường: Blake, Paint Branch, Sherwood, Springbrook
Fox Chapel Elementary School
Các cụm trường: Northwest, Poolesville, Quince Orchard, Seneca Valley
Mill Creek Town Elementary School
Các cụm trường: Gaithersburg, Col Zadok Magruder, Watkins Mill
Oak View Elementary School
East Silver Spring ES, Flora Singer ES, Forest Knolls ES, Highland View
ES, Oak View ES, Rolling Terrace ES, Sligo Creek ES, Woodlin ES
Pine Crest Elementary School
Arcola ES, Glen Haven ES, Glenallan ES, Highland ES, Kemp Mill ES,
Oakland Terrace ES, Pine Crest ES, Rock View ES
Các Vị Trí Địa Phương*:
Rachel Carson, Spark Matsunaga, Piney Branch, và Stonegate Elementary
Schools
*Các học sinh mà trường chính thuộc khu nhà tổ chức một vị trí địa phương
không đủ điều kiện để được xét cho vị trí địa phương.
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