
15 ‐  m! 

Đôi nét về Diễn đàn Giám đốc Học khu và Phụ huynh 

 

   

 
 

 

Kính mời tất cả quý phụ huynh, gia đình và thành viên cộng đồng của DPS tham dự buổi họp Diễn 

đàn Giám đốc Học khu và Phụ huynh đặc biệt sắp đến. Hãy cùng chúng tôi tham gia thảo luận về 

tầm nhìn của Học Khu để xây dựng các lớp học vui tươi, nghiêm ngặt và phù hợp với từng cá nhân 

và tìm hiểu cách thức Học khu định nghĩa về một học sinh tốt nghiệp DPS thành công. 
 

 

 
 
 
 

 

     

                                  

 

 

 

 

 

Tham dự một trong Hai Phiên họp có Nội dung như nhau 

Buổi sáng | 9:15 - 11:15 sáng  
                Buổi tối | 6:15 ‐ 8:15 tối 

Dịch vụ phiên dịch, giữ trẻ (3-12 tuổi) và bữa ăn được  
cung cấp miễn phí cho người tham dự. 

Có dịch vụ Đưa đón dành cho phụ huynh (Tiêu đề I).  

Vui lòng gọi số  720‐423‐2283 để yêu cầu được đưa đón,  
trễ nhất vào ngày 18 tháng Chín 

 
 

         

        

 Các Diễn đàn là các phiên họp nơi mà các đại diện phụ huynh tìm hiểu về các 

hoạt động tiên khởi chính của Học khu từ Giám đốc Học khu Tom Boasberg. 

 Các đại diện tham gia diễn đàn cũng nhận được những thông tin và công cụ quý giá 

để giúp hỡ trợ con em họ thành công ở trường và ở nhà. 

 Các đại diện diễn đàn cũng được cung cấp công cụ, phương tiện để chia sẻ thông 

tin từ Diễn đàn đến hiệu trưởng, CSC/hội đồng quản trị và các nhóm lãnh đạo phụ 

huynh của trường con mình, chẳng hạn như ELA PAC, PTO hoặc PTA. 

 Các đại diện của diễn đàn cũng có thể tạo ra những thay đổi tích cực ở trường của 

con em mình cũng như trong toàn Học khu.  

Thứ Năm, ngày 24 tháng Chín, 2015 

National Western Complex, 4655 Humboldt St., Denver 

Gọi số 720-423-2283  •  Đăng ký Trực tuyến: http://face.dpsk12.org  

Việc quý vị xác nhận dự họp sẽ giúp chúng tôi có thể sắp xếp hợp lý chỗ ngồi, phục vụ ăn uống và giữ trẻ.         
Soạn tin nhắn @dpsforum gởi đến 720-545-1740 sau khi đăng ký để nhận thông tin nhắc nhở và cập nhật! 

 

 

Các Gia đình ELA Luu Ý: Hãy tham gia ELA DAC tại Diễn đàn Phụ huynh (Xem mặt sau để biết chi tiết) 
 

Hãy Tham dự Diễn đàn Giám đốc Học khu và Phụ huynh 
đầu tiên của năm học 2015-2016! 



                                                                                                                                   

 

 

 

Đôi nét về ELA DAC 
 

ELA DAC là các cuộc họp thường xuyên để phụ huynh của những học sinh nói ngôn ngữ khác, 

không phải là tiếng Anh có thể tìm hiểu về cách thức Học khu đang hỗ trợ cho thành công của 

Học sinh Anh ngữ (ELL) như thế nào 

Các phụ huynh đại diện ELA DAC cũng sẽ tìm hiểu về quyền hạn và trách nhiệm của mình với 

cương vị là phụ huynh của ELL và cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi cho học sinh ELL con em họ. 

Phụ huynh ELA có thể tạo thay đổi tích cực tại trường của con em mình và tại Học khu qua việc 

góp tiếng nói cho Học sinh Anh ngữ. 

Các đại diện ELA DAC sẽ nhận được các thông tin và công cụ quý giá để giúp hỗ trợ con 

em mình học tập thành công ở trường và ở nhà. 

Các đại diện ELA DAC được cung cấp công cụ để chia sẻ thông tin từ DAC với hiệu trưởng 

trường mình, ELA PAC (Ủy ban Cố vấn Phụ huynh), CSC/hội đồng quản trị trường học và các 

gia đình ELA khác. 

 

 

Nhằm trân trọng và tôn trọng thời gian của quý phụ huynh, 

chúng tôi tiếp tục kết hợp các Diễn đàn của Giám đốc Học 

khu và Phụ huynh với các cuộc họp của Ủy ban Cố vấn Học 

khu ELA. 
 

 

Có thời khóa biểu mới cho các phiên họp kết hợp này:  

  Các đại biểu ELA DAC sẽ tham dự cuộc họp kéo dài một 

giờ sau phiên họp sáng của Diễn đàn Giám đốc Học 

Khu và Phụ huynh từ 11:30 sáng – 12:30 trưa. 

  Chúng tôi sẽ cung cấp bữa ăn trưa, dịch vụ phiên dịch, 

giữ trẻ và chuyên chở. 

8:00 sáng      

 
9:15 sáng 

 
 
 

10:00 sáng 
 
 

 
11:15 sáng 
11:30 sáng 

 
 
 

12:30 trưa 

1:00 trưa 

                                   

 

                                                (Xem mặt sau để biết chi tiết về Diễn đàn Giám đốc Học khu ‐ Phụ huynh) 

Vui lòng đăng ký trễ nhất vào thứ Sáu, ngày 18 tháng Chín 

Đăng ký tham dự Diễn đàn Phụ huynh & ELA DAC  

bằng cách Gọi số 720‐423‐2283 hoặc Đăng ký Trực tuyến tại:  
http://face.dpsk12.org 

Việc quý vị xác nhận dự họp sẽ giúp chúng tôi có thể sắp xếp hợp lý chỗ ngồi, phục vụ ăn uống và giữ trẻ. 

Diễn đàn Giám đốc Học Khu và Phụ huynh & ELA DAC

 

   

 
Diễn đàn Giám đốc Học khu và Phụ huynh

9:15 — 11:15 sáng  

  Họp ELA DAC  

11:30 sáng — 12:30 trưa 

Thời khóa biểu Diễn đàn Phụ huynh & ELA DAC Mới

(Kết hợp hai phiên họp trong Buổi sáng) 

Hãy Trở thành một Phụ huynh Đại diện ELA DAC! 

 

Hãy tham dự Diễn đàn Giám đốc Học Khu‐Phụ huynh và ELA DAC lần thứ 1 

Ngày 24 tháng Chín, 2015 | National Western Complex, 4655 Humboldt Street, Denver 
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