
 
 

NHỮNG DỊCH VỤ CHO CÁC HỌC SINH CÓ KHẢ NĂNG CAO  

( HIGHLY CAPABLE SERVICES) 

THANG ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ HUYNH- NHỮNG ĐIỀU CON TÔI THÍCH LÀM. 

 

Một trong những mục tiêu chính của các chương trình của  trường chúng tôi là cho mỗi 

học sinh  cơ hội phát huy điểm mạnh cá nhân và khả năng suy nghĩ cũng như sự sáng tạo 

của mình. Chúng tôi cũng muốn cung cấp cho con em quí vị cơ hội để thực hiện những công 

viêc trong lãnh vực học vấn  rất thú vị với cá nhân của con, em. Nói cách khác, chúng tôi 

muốn cung cấp chương trình giáo khoa cơ bản của chúng tôi với những trải nghiệm hấp 

dẫn, thách đố và thú vị cho mỗi cá nhân. 

 

Mặc dù việc học của con em quí vị tại trường đã mang lại cho chúng tôi nhiều cơ hội quan 

sát những điểm mạnh và sở thích của chúng, những hoạt động đang theo đuổi của chúng 

tại nhà cũng có thể giúp chúng tôi tìm ra những phương cách làm chương trình học tập của 

chúng tốt đẹp hơn. 

Với lý do nầy, chúng tôi yêu cầu quí vị  hoàn thành việc trả lời bảng vấn, đáp  đính kèm và 

gởi lại cho 

chúng tôi trong thời gian sớm nhất có thể của quí vị.   

 

Bảng đính kèm gồm có 14 mục. Mỗi mục liên quan đến sở thích và hoạt động mà quí vị có 

hoặc không thể thấy ở con em quí vị. Những sở thích và hoạt động có thể là kết quả của 

những bài tập ở trường, của chương trình giáo khoa gia tăng, hoạt động của những hội, tổ 

chức ( Hội Hướng Đạo, tổ chức 4-H, v.v.), hoặc những  sinh hoạt khác mà con em của quí vị 
đang phát huy và thích thú. Để giúp làm sáng tỏ 14 mục , chúng tôi cũng đã đính kèm theo 

những thí dụ. Xin lưu ý là mỗi thí dụ nầy chỉ để làm sáng tỏ mỗi mục. Nói cách khác, quí vị 
nên nhớ là quí vị đánh giá con em quí vị trên mỗi mục trong 14 mục tổng quát thay vì 

những thí dụ. Sẽ hữu ích hơn nếu quí vị ghi xuống những những thí dụ về các sở thích hoặc 

các hoạt động của con em quí vị trong cột cuối cùng của bảng vấn, đáp nầy. 

 

Nếu quí vị có những câu hỏi về bảng vấn đáp, xin liên lạc với những người mà tên cũng như 

số điện thoại đã được liệt kê dưới đây. Chúng tôi thành thật cảm ơn quí vị đã giúp chúng tôi 

cung cấp một chương trình giáo dục tốt nhất có thể cho con em quí vị.     
                                           

Lớp Huấn luyện viên/ Phối trí viên                   Điện thoại 
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Thí dụ từ con em của quí vị 

1.   Con của tôi sẽ dùng nhiều thời gian và năng lượng hơn bạn 

học cùng tuổi về những điều mà nó thích.  (Thí dụ: Joe đang 

học thêu và dùng tất cả thời giờ rảnh rổi để sáng tạo 1 mẫu 

và tự thêu lấy) 

     

2.   Con chúng tôi là người “ tự khởi động” làm việc rất tốt 

một mình, cần rất ít sự chỉ dẫn và giám sát. (Thí dụ : sau 

khi xem 1 phim về dụng cụ âm nhạc, Gary có thể làm 1 

cây đàn lục huyền cầm bằng những vật liệu tìm thấy 

trong nhà xe.) 

     

3. Con chúng tôi tự đưa ra 1 tiêu chuẩn cá nhân cao và hy vọng 

kết quả từ việc làm của mình.  (Thí dụ: Marcy muốn làm 1 

con người máy từ những bộ phận của 1 chiếc máy đã hư dù 

cô ta không biết gì về máy móc cũng như xây cất.) 

          

4.    Con của tôi muốn tham dự vào 1 dự án nên đã từ bỏ những 

thú vui để thực hiện.  (Thí dụ: Don muốn viết 1 cuốn sách về 

thành phố và mỗi đêm dành thời gian để nghiên cứu những 

dữ kiện và tài liệu dù nó biết nó sẽ lỡ dịp xem chương trình 

truyền hình thích nhất.) 

     

5.    Con của tôi tiếp tục theo đổi 1 dự án dù phải đối diện với 

những thất bại tạm thời và những kết quả chậm.  (Thí dụ: 

Sau khi chế 1 hoả tiển mẫu, Sally tiếp tục cho phóng lên, bất 

chấp vài lần thất bại và “ rơi xuống bị hư.” 

     

6.    Trong khi làm việc trong 1 dự án (và khi đã hoàn thành) con 

của tôi biết được bộ phận nào tốt, bộ phận nào cần phải cải 

thiện: (Thí dụ: Sau khi chế tạo mộ mô hình mẫu của thành 

phố mặt trăng, Kenny hiểu được rằng đã không có đủ những 

phần thu năng lượng mặt trời để sưởi ấm tất cả những ngôi 

nhà đã xây.) 

     

7.    Con tôi là 1 người “ hành động”người bắt đầu 1 công việc 

và chứng tỏ những thành quả của việc mình làm.  (Thí dụ: 

Mary bắt đầu thực hiện một màn trình diễn với những con 

nộm từ 4 tháng trước, và từ đó đã xây 1 sân khấu, làm các 

con nộm và viết kịch bản. Ngày mai cô ta sẽ trình diễn màn 

kịch trước hội thầy giáo và phụ huynh học sinh.) 
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Thí dụ từ con em của quí vị 

8.   Con của tôi  đề nghị những phương cách tưởng tượng để 

làm việc, dù những đề nghị nầy đôi khi không thể thực hiện 

được.  (Thí dụ :Nếu bạn muốn làm sạch tủ lạnh, tại sao 

chúng ta không mang nó ra ngoài rồi dùng vòi nước xịt sạch- 

việc nầy cũng làm tan đá.) 

     

9.   Khi con của tôi nói về điều không bình thường, nó sẽ tự 

nhấn mạnh bằng cử chỉ của nó, bằng hình ảnh hoặc bằng 

chữ.  (Thí dụ : Cách độc nhất mà tôi có thể chỉ bạn làm sao 

là người nhảy ba-lê có thể quay là tôi đứng bằng những 

ngón chân trên 1 máy quay đỉa hát ở vận tốc lên đến 78”. 

     

10.  Con của tôi dùng những đồ vật thông dụng trong những cách 

không nghỉ tới.  (Thí dụ : Tôi sẽ mang bộ bài theo khi chúng 

ta đi cắm trại. Nếu trời mưa, mình có thể dùng nó để đốt lửa, 

và nếu trời khô ráo chúng ta có thể chơi Go Fish chung quanh 

lửa trại.) 

     

 

 

 

11.  Con tôi từ chối lối bình thường để làm việc, thay  vào đó 

chọn cách mới có thể đưa đến trở ngại hay có vấn đề.  (Thí 

dụ : Tôi có trở ngại khi di chuyển cái thùng nầy về phía bên 

kia của nhà xe nên tôi dùng 4 cái cán chổi nầy như bánh xe 

và chỉ đẩy nó đi.) 

     

12.  Con của tôi thích “ đùa với ý nghỉ”, thường tạo nên những 

tình huống mà thường không xảy ra.  (Thí dụ : Tôi tự hỏi 

chuyện gì sẽ xảy ra nếu 1 nhà khoa học tìm ra 1 cách giết tất 

cả các côn trùng, rồi  thực hiện điều đó.) 

     

13.  Con của tôi thường tìm ra những điểm khôi hài trong các 

trường hợp hoặc các sự kiện mà rỏ ràng không khôi hài đối 

với những đứa trẻ đồng tưổi với nó.  (Thí dụ :Thât là buồn 

cười là sau khi huấn luyện viên cho chúng tôi xem 1 cuốn 

phim về an toàn trên sân chơi, ông ta bị trật mắt cá khi sắp 

hàng cho chúng tôi về lại lớp.) 

     

14.  Con tôi thích làm việc hay chơi một mình hơn là thay vì 

làm điều gì đó “ chỉ để theo chân bạn bè”.  (Thí dụ: Tôi 

luôn luôn đánh vần sai chữ đầu tiên trong phần thi đánh 

vần spelling bee; rồi tôi ngồi xuống làm điều tôi thích 

     

 


