
Parent Referral V    12/17 jg 

GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
Office of K-12 Educational Services 

Department of Gifted and Talented Education 
 

Giấy Giới Thiệu Con Em Thi Vào Chương Trình GATE 
 

Dựa vào các đặc điểm ghi dưới đây, chúng tôi muốn cho học sinh có tên sau đây thi vào chương trình GATE. 
 
Tên của học sinh: __________________,  ________________ Trường: ________________ Lớp: _______ 
                              Họ,                                            Tên  
Ngày sanh: ______________________ Phái tính: _________ Giáo viên: ___________________________ 
Địa chỉ nhà: ____________________________________________________________________________ 
Điện thoại nhà: ___________________ ĐT lưu động của cha: _______________ của mẹ: ______________ 

Email: _________________________________________________________________________________ 
 
 

Tên, lớp và trường của anh chị em đang học chương trình GATE: 
 

Đặc điểm 
Sau đây là những đặc điểm rất thường thấy nơi trẻ em có năng khiếu. Phụ huynh hãy đánh dấu vào tất cả 
những đặc điểm nào quý vị nhận thấy con em mình có:  

q Hiểu những khái niệm và những mối tương 
quan phức tạp 

q Biết kết hợp ý tưởng với vật chất một cách 
độc đáo 

q Suy nghĩ phê phán; thích bài vở phức tạp 
cần phải suy nghĩ nhiều để làm  

q Nhận xét và quan sát rất sâu sắc 
q Đặt những câu hỏi sâu sắc (muốn biết “tại 

sao” về mọi thứ) 
q Có óc sáng tạo/phát minh; tìm kiếm phương 

cách khác lạ và độc đáo để giải quyết vấn đề  
q Sử dụng từ ngữ hay ý tưởng vượt quá trình 

độ của lứa tuổi  
q Tự học một mình/đọc lưu loát rất sớm   

 
q Khó bảo được em đổi qua một đề tài hay 

sinh hoạt khác  
q Không để ý đến chi tiết, như việc phải giữ 

bài vở sạch sẽ 
q Thích tìm hiểu về những mối tương quan 

giữa nguyên nhân và hậu quả 
 

q Thắng thế khi tranh cãi hoặc có khiếu lãnh 
đạo 

q Thu thập, ghi nhớ và nhắc lại dễ dàng các dữ 
kiện 

q Có thể nỗ lực và tập trung chú ý một cách 
mãnh liệt 

q Chống đối điều lệ, công việc đều đặn, luyện 
tập và học ôn 

q Phê phán chính mình và người khác; không 
chịu được sự thất bại 

q Biết vận dụng óc trừu tượng, kiến thức dựa 
trên khái niệm và khả năng giải quyết vấn đề 
 

q Không chấp nhận sự sai bảo độc đoán; 
không tuân theo lề lối, lệ thường 

q Khuyết tật hay khiếm khuyết về học tập 
__________________ 

q Thường hay tranh cãi với người khác kể cả 
thầy cô giáo hay cha mẹ 

q Nói đùa hoặc chơi chữ không đúng lúc 
q Rất nhạy cảm     

 
Chi tiết khác: 
 
Chúng tôi bằng lòng cho con chúng tôi thi vào chương trình Giáo Dục Học Sinh Giỏi và có Năng Khiếu. 

 

Chữ ký phụ huynh:  Ngày:  
  
        Gửi bưu điện về văn phòng GATE theo địa chỉ: 

  GGUSD GATE Office 
 10331 Stanford Avenue 
 Garden Grove,  CA  92840  

    Điện thoại:  (714) 663-6488 

 

HẠN CHÓT NỘP GIẤY GIỚI THIỆU 
1 THÁNG 5 – Khoá thi mùa hè 

1 THÁNG 12 – Khoá thi mùa đông 


