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Chào mừng Quý vị đến
với Học khu Công lập
Denver
Cho dù quý vị vừa mới vào các trường học của chúng tôi, hay gia đình quý vị đã theo học
tại các trường của chúng tôi từ nhiều thế hệ thì các cánh cửa của chúng tôi sẽ luôn rộng
mở chào đón quý vị và gia đình quý vị.
Mục tiêu của cuốn cẩm nang này là cung cấp tổng quan về các nguồn trợ giúp, chương
trình và các dịch vụ sẵn có cho quý vị như một phần của DPS, cũng như tổng quan về
một vài chính sách được tham chiếu thường xuyên nhất của chúng tôi. Chúng tôi hy
vọng cuốn cẩm nang này giúp quý vị trở thành người bênh vực quyền lợi tốt hơn cho
con quý vị, và giúp học sinh hiểu được có các cơ hội nào cho các em trong toàn Học khu
để bảo đảm thành công.
Chúng tôi muốn nghe ý kiến nhận xét của quý vị về cách chúng tôi có thể cung cấp nền
giáo dục bình đẳng, hòa nhập cho con em học sinh và gia đình quý vị. Nếu quý vị có
bất kỳ ý kiến nhận xét hoặc đề xuất nào cho cuốn cẩm nang này, vui lòng gửi email đến
communications@dpsk12.org.
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Tu chỉnh Tháng Tám 2020

Chúng ta đều biết rằng việc giáo dục mỗi học sinh là trách
nhiệm chung giữa DPS, các trường học và các gia đình
của chúng ta. Chúng tôi tin rằng khi các cộng đồng được
giáo dục, khuyến khích tham gia và trao quyền chủ động,
chúng ta có thể làm việc cùng nhau để tạo ra các trường
học xuất sắc nơi Mỗi Trẻ em đều Thành công. Từ việc có
mối quan hệ ý nghĩa với giáo viên của con em quý vị đến
việc tham gia vào các cuộc họp Town Hall với Giám đốc
Học khu, chúng tôi muốn quý vị có tất cả thông tin mà quý
vị cần để hỗ trợ việc giáo dục con quý vị trong từng bước.
Mục này tóm tắt nhiều cách khác nhau để kết nối
với DPS.
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CÁCH THAM GIA
Ở TRƯỜNG CON QUÝ VỊ

Các gia đình có thể chuyên tâm tham gia vào việc học của con em mình bằng cách tham gia
các tổ chức hoặc ủy ban, hay tình nguyện tại trường các em.

CÁCH THAM GIA Ở DPS

Bên cạnh việc tham gia ở cấp trường, còn có nhiều cách để tham gia với
DPS tại cấp Học khu.

THAM DỰ MỘT PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG
CÁC NHÓM LÃNH ĐẠO PHỤ HUYNH
Có rất nhiều nhóm lãnh đạo phụ huynh tại các trường DPS.

Ủy ban Hợp tác Học đường hoặc Ủy ban Trách nhiệm Trường học.

Ủy ban Hợp tác Học đường (CSC), đôi khi còn gọi là Ủy ban Trách nhiệm Trường học (SAC), bao gồm các
người đại diện từ các nhóm lãnh đạo trường học, giáo viên, phụ huynh hoặc người giám hộ và những
người đại diện từ cộng đồng địa phương. Đạo luật của tiểu bang và chính sách của Hội đồng Giáo dục DPS
bắt buộc tất cả các trường học, bất kể hình thức quản trị, phải thành lập một tổ chức CSC hoặc SAC.

Hiệp hội Phụ huynh Giáo viên

Hiệp hội Phụ huynh-Giáo viên (PTA) là một tổ chức được hỗ trợ trên toàn quốc với các chi hội địa phương
tại các trường học trên toàn quốc. PTA trao quyền chủ động cho các phụ huynh và người giám hộ để bênh
vực quyền lợi cho con em của họ và cung cấp mạng lưới nguồn tài nguyên, chương trình và sự hỗ trợ
cho các gia đình trên toàn quốc, Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc PTSA Hội đồng Denver theo số
303-420-7820 hoặc gửi email đến denvercouncilptsa@copta.org.

Kết nối với DPS

THAM GIA ỦY BAN TRÁCH NHIỆM HỌC KHU
Ủy ban Trách nhiệm Học khu (DAC) là một ủy ban do công dân giám sát và có nhiệm
vụ đưa ra các đề xuất cho Hội đồng về các vấn đề như ngân sách, kế hoạch cải tiến
Học khu, đơn xin thành lập trường đặc quyền, và các vấn đề khác được tóm tắt
trong điều luật tiểu bang hoặc được xác định bởi hội đồng và/hoặc giám đốc Học
khu. Truy cập board.dpsk12.org/district-accountability-committee để biết
thêm thông tin về DAC.

Ủy ban Cố vấn Phụ huynh của chương trình Học Anh Ngữ

THAM GIA CUỘC HỌP TOWN HALL VỚI GIÁM ĐỐC HỌC KHU

CÁC CƠ HỘI TÌNH NGUYỆN

Các cuộc họp Town Hall với Giám đốc Học khu là cách tuyệt vời để giám đốc học khu
giao tiếp liên lạc và kết nối với các gia đình DPS. Mục tiêu tổng quát của diễn đàn này
là để tạo cơ hội cho đối thoại mở, chia sẻ các chương trình tiên khởi then chốt của Học
khu, cung cấp thông tin và các nguồn hỗ trợ cho phụ huynh nhằm hỗ trợ cho sự thành
công của con em họ và cung cấp các công cụ cho các gia đình để chia sẻ thông tin với
cộng đồng học đường lớn hơn.

Các trường học có cung cấp các dịch vụ Học Anh Ngữ (ELA) có thể có Ủy ban Cố vấn Phụ huynh của Ban
Học Anh ngữ (ELA PAC). Tổ chức này gồm có các gia đình và các nhà giáo dục, và mục tiêu của ELA PAC là
xem xét và cung cấp ý kiến nhận xét về các dịch vụ ELA có tại các trường, và để thiết lập các mối quan hệ
sâu sắc hơn giữa các nhà giáo dục và phụ huynh.
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Hội đồng Giáo dục Denver là cơ quan lập chính sách cho DPS, và thẩm quyền và
trách nhiệm của Hội đồng được thiết lập trong luật tiểu bang. Các buổi học, họp
mặt của Hội đồng và các buổi ý kiến công chúng diễn ra tại Khu học xá Emily Griffith,
1860 Lincoln St, và mở cửa cho mọi người. Nếu không thể dự một phiên họp, quý vị
có thể xem các buổi họp qua tường thuật trực tiếp trên mạng trực tuyến. Truy cập
board.dpsk12.org để biết thêm thông tin.

Nghiên cứu cho thấy những trẻ em nào có cha mẹ hoặc người giám hộ làm việc tình nguyện và/hoặc tham
gia vào các hoạt động của trường học sẽ có thái độ tốt và thành tích học tập cao hơn. Các trường DPS đều
tạo điều kiện để quý vị tình nguyện tham gia vào các hoạt động dự án, hoặc một lần hoặc thường xuyên.
Hãy liên lạc với trường con quý vị để xem có các cơ hội tình nguyện nào.

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO PHỤ HUYNH
Chương trình Lãnh đạo Phụ huynh phát huy quan hệ hợp tác học thuật và khả năng
lãnh đạo của gia đình. Tất cả các gia đình DPS đều được hoan nghênh tham dự bất
kỳ buổi họp nào. Mỗi buổi học tương tác tập họp các gia đình trong toàn học khu để
cải thiện các kỹ năng bênh vực quyền lợi tại nhà, ở trường và trong toàn DPS.
THAM GIA CUỘC HỌP CỦA ỦY BAN CỐ VẤN PHỤ HUYNH TOÀN HỌC KHU CỦA ELA

Vui lòng liên lạc trực tiếp với trường con quý vị để tìm hiểu thêm về
các cơ hội tình nguyện và các cách thức tham gia khác. Quý vị cũng có
thể truy cập face.dpsk12.org/volunteer-services hoặc gọi Dịch vụ Tình
nguyện theo số 720-423-3002 để biết thêm thông tin về chương trình
làm việc tình nguyện tại các trường học.

Các cuộc họp Ủy ban Cố vấn Phụ huynh Toàn Học khu của Ban Học Anh Ngữ (ELA DAC)
tạo cơ hội cho các gia đình học sinh nào nói một ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh
được góp ý kiến nhận xét về các vấn đề liên quan đến học sinh học Anh ngữ. Các cuộc
họp này được bao gồm trong Diễn đàn Giám đốc Học khu-Phụ huynh, Chương trình
Lãnh đạo Gia đình và các cuộc họp quản trị trường học do học khu tài trợ.

Gọi Đường dây Hỗ trợ
Gia đình và Cộng đồng theo số
720-423-3054 hoặc truy cập
face.dpsk12.org nếu có thắc mắc,
quan ngại hoặc muốn biết thông tin
thêm về những cách thức khác để
tham gia vào DPS.
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CÁCH THỨC KẾT NỐI VỚI
GIÁO VIÊN CỦA CON QUÝ VỊ
CHƯƠNG TRÌNH ĐẾN THĂM NHÀ GẶP MẶT GIỮA PHỤ HUYNH VÀ GIÁO VIÊN
Chương trình đến Thăm Nhà Gặp Mặt giữa Phụ huynh và Giáo viên (PTHV) chú trọng đến việc xây dựng các quan hệ tích cực
giữa các gia đình và nhà giáo dục. Các cuộc viếng thăm là hoàn toàn tự nguyện đối với các gia đình và được tổ chức bên ngoài
trường học, ví dụ như ở nhà, công viên hoặc thư viện. Chương trình PTHV là cơ hội rất tốt để tìm hiểu về giáo viên của con
quý vị và để giáo viên tìm hiểu thêm về các ước mơ và hy vọng của con quý vị cho tương lai.
HỌP GIA ĐÌNH
DPS tổ chức các cuộc họp gia đình hai lần trong mỗi năm học. Chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp quý vị biết được nhiều thông tin
từ cuộc họp này, cũng như giúp giáo viên của con quý vị hiểu rõ hơn nên làm thế nào để giúp con em quý vị thành công
ở trường.

CÁCH THỨC CHUẨN BỊ CHO CÁC CUỘC HỌP GIA ĐÌNH
TRƯỚC BUỔI HỌP
Hãy nói chuyện với con em mình. Những câu hỏi có
thể bao gồm:

Xem lại bài làm của con quý vị. Tự hỏi bản thân:

• Con thích trường học ở điểm nào nhất? Con gặp
phải những thách thức nào?

• Tôi có thắc mắc gì về giáo trình học không?

• Các môn học yêu thích của con là gì?

• Tôi có mối lo ngại cụ thể nào về tiến độ học tập của
con không?
• Tôi có hiểu được cách con tôi được đánh giá như thế
nào không?

• Con muốn cha/mẹ nói gì với giáo viên của con?
TRONG BUỔI HỌP
Hỏi giáo viên của con quý vị:
• Con tôi tham gia thảo luận và các hoạt động trong lớp như thế nào?

Kết nối với DPS

• Con tôi học tốt nhất và kém nhất các môn học nào? Cháu có thể cải thiện bằng cách nào?
• Những tiêu chuẩn dành cho cấp lớp của con tôi là gì? Thầy/Cô có thể cho tôi biết mẫu ví dụ về bài làm
theo đúng các tiêu chuẩn này không?
• Các kỹ năng của con tôi so với những đứa trẻ khác trong lớp như thế nào?
• Con tôi tiếp xúc, học tập với những đứa trẻ khác và người lớn như thế nào?
• Tôi nên giúp con trong các bài tập về nhà đến mức nào?
• Quy định về bài tập về nhà của thầy/cô là gì, kể cả nộp bài trễ và làm bài bù?
• Con tôi có nỗ lực hết sức không?
• Tôi có thể liên lạc với thầy/cô bằng cách nào là tốt nhất?
SAU BUỔI HỌP
Trò chuyện với con quý vị về buổi họp, bao gồm:
• Nói cho con quý vị biết những gì đã diễn ra tại buổi họp.
• Khen ngợi ưu điểm của trẻ.
• Trao đổi với con về cách giải quyết những lĩnh vực cần cải thiện.
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• Hỏi con xem quý vị có thể tiếp tục giúp con đạt thành công ở trường bằng cách nào.
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CÁCH THỨC CẬP NHẬT
THÔNG TIN
TRANG WEB VÀ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI CỦA DPS
Có nhiều cách để giữ liên lạc với DPS.
• Truy cập bit.ly/OurDPSWeekly để đăng ký nhận bản tin DPS hàng tuần.
• Truy cập dpsk12.org để biết tin tức và thông tin cập nhật toàn Học khu.
• Theo dõi DPS trên các phương tiện truyền thông xã hội:

@DenverPublicSchools

@DenverPublicSchools

@DenverPublicSchools

@DPSNewsNow

CỔNG THÔNG TIN DÀNH CHO PHỤ HUYNH VÀ
CỔNG THÔNG TIN DÀNH CHO HỌC SINH
Cổng Thông tin dành cho Phụ huynh và Cổng Thông tin
dành cho Học sinh là các công cụ trực tuyến dành cho
phụ huynh và học sinh DPS để cập nhật thông tin và
giám sát tiến độ của học sinh.
Điểm số và Bài tập:
Xem điểm số và bài tập hiện tại.
Phiếu báo điểm và Thời khóa biểu:
Xem phiếu báo điểm và thời khóa biểu.
Đi học Chuyên cần và Hạnh kiểm:
Xem chi tiết về tình trạng chuyên cần, đi học trễ và
hạnh kiểm.
Các Tính năng khác:
• Xem các kết quả thi DPS và tiểu bang.
• Xem tình trạng Theo đúng Tiến độ để Tốt nghiệp và
ELA của học sinh, và các kết quả SPF của trường quý vị.
• Tìm hiểu các công cụ và ứng dụng khác có sẵn cho
quý vị và con quý vị.

TRUYỀN THÔNG TẠI TRƯỜNG HỌC
Nhiều trường học DPS có trang web của trường, các phương tiện truyền thông
xã hội, thư điện tử hàng tuần và các ứng dụng, ngoài các tập hồ sơ hàng tuần với
các tài liệu in và được gửi về nhà. Vui lòng gọi điện trực tiếp cho trường quý vị
hoặc ghé vào văn phòng trường để tìm hiểu cách tốt nhất để cập nhật thông tin
và giữ liên lạc.
ĐÀI RADIO EDUCA, TV VÀ BÁO CHÍ
Là đội ngũ phụ trách truyền thông đa phương tiện, đa ngôn ngữ trong ban FACE,
chúng tôi nỗ lực phục vụ cho những người nhập cư, người tị nạn và các cộng
đồng đa văn hóa thông qua các nền tảng phương tiện tiếp cận cộng đồng bằng
6 đến 10 ngôn ngữ, bao gồm chương trình podcast, TV, báo, phương tiện truyền
thông xã hội và internet. Chúng tôi hỗ trợ các nhà giáo dục, học sinh và phụ
huynh DPS với các thông tin và chương trình dành cho cộng đồng tham gia, và
hợp tác trong các chương trình sáng kiến của toàn Học khu Chúng tôi nỗ lực để
xây dựng lòng tin, sự bình đẳng, tinh thần làm việc nhóm và sự hợp tác.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập educaDPS.org và DPSVoice.org, theo
dõi EDUCA trên Facebook tại facebook.com/EDUCA.DPS, hoặc gửi email đến
EDUCA@dpsk12.org.

Gọi Đường dây Hỗ trợ Gia
đình và Cộng đồng theo số
720-423-3054 hoặc truy cập
face.dpsk12.org nếu có thắc mắc,
quan ngại hoặc muốn biết thông
tin thêm về những cách thức khác
để tham gia vào DPS.
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CÁCH TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN DÀNH
CHO PHỤ HUYNH HOẶC CỔNG THÔNG TIN
DÀNH CHO HỌC SINH
Các gia đình có thể đăng nhập vào
Cổng Thông tin dành cho Phụ huynh và
Cổng Thông tin dành cho Học sinh tại
myportal.dpsk12.org từ bất kỳ nơi đâu có truy
cập internet hoặc với ứng dụng di động (“DPS
Portal” (Cổng Thông tin DPS)) cho cả iOS và
Android. Học sinh có thể sử dụng tên người
dùng và mật khẩu DPS của mình để đăng nhập.
TẠO TÀI KHOẢN
Để tạo tài khoản Cổng Thông tin dành cho Phụ
huynh, hãy truy cập myportal.dpsk12.org và
bấm vào “Create an Account” (Tạo Tài khoản).
Quý vị sẽ cần có địa chỉ email và số ID của học
sinh.

CÁC LỚP HỌC VÀ DỊCH VỤ TRỢ GIÚP GIA ĐÌNH
Văn phòng Khuyến khích Gia đình và Cộng đồng Tham gia (FACE) cung cấp các
dịch vụ toàn diện, miễn phí cho học sinh, các gia đình và các thành viên cộng
đồng để giúp họ học các kỹ năng sống thiết yếu nhằm tăng khả năng tự túc độc
lập về kinh tế cũng như nâng cao thành tích học tập của con em họ. Các dịch vụ
này còn có các lớp hướng dẫn quản lý tài chính,trợ giúp việc làm, hỗ trợ GED, lớp
tiếng Anh, phát triển kinh doanh và các dịch vụ pháp lý. Trung Tâm FACE có hai
địa điểm, ở vùng Viễn Đông Bắc và Tây Nam Denver.

Nếu quý vị có thắc mắc về tài khoản của
mình hoặc cần hỗ trợ về kỹ thuật, vui lòng
gửi email đến nhóm Cổng Thông tin tại
PortalTeam@dpsk12.org.
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Chúng tôi tin rằng mọi học sinh ngay từ ngày đầu tiên bước
vào trường học của DPS, đều có thể đạt thành tích ở mức
cao nhất và cuối cùng sẽ bước lên bục tốt nghiệp với tâm
thế sẵn sàng cho đại học, nghề nghiệp và đời sống. Mục
tiêu của chúng tôi là bảo đảm con quý vị tốt nghiệp với tâm
thế sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp thông qua chương
trình khóa học khắt khe và các tiêu chuẩn cao.
Mục này tóm tắt quan điểm và các phương thức thực hành
quanh vấn đề trách nhiệm, cũng như các yêu cầu mà học
sinh cần đáp ứng để lấy được bằng tốt nghiệp DPS.

TRONG MỤC NÀY

Giúp Con Quý vị Theo
Đúng Tiến độ
12

Các Tiêu chuẩn Học tập 

14

Các kỳ Thẩm định 
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Tình trạng đi học chuyên cần 

16

Hạnh kiểm 
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Chương trình Khóa học 
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Các Yêu cầu Tốt nghiệp 
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CÁC TIÊU CHUẨN HỌC TẬP

DPS soạn giáo trình dựa trên Các Tiêu chuẩn Học tập Colorado (CAS) nhằm bảo đảm học
sinh được trang bị kiến thức để thành công trong thế kỷ 21. Mục tiêu của chúng tôi là cung
cấp cho học sinh một nền giáo dục toàn diện, giúp chuẩn bị cho các em thành công trong
thế giới thay đổi nhanh chóng này.

Các tiêu chuẩn học tập giúp học sinh hiểu rõ và nhất quán về nội dung học tập ở mỗi cấp lớp. Các tiêu
chuẩn này xác định các kỹ năng mà học sinh cần để phát triển hàng năm, nhằm bảo đảm các em tốt nghiệp
trung học với tâm thế sẵn sàng để thành công ở đại học và nghề nghiệp.
Các tiêu chuẩn học tập chú trọng phát triển các kỹ năng thiết yếu để học sinh đạt thành công: hợp tác, giao
tiếp và giải quyết vấn đề. Các tiêu chuẩn này đòi hỏi học sinh không chỉ dừng lại ở việc học thuộc lòng mà
phải biết tư duy phản biện, hiểu sâu, nắm chắc các kỹ năng quan trọng nhất ở mỗi cấp lớp.

Giúp Con Quý vị Theo Đúng Tiến độ

HỖ TRỢ HỌC SINH ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN HỌC TẬP
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Sau đây là một số cách thức quý vị có thể hỗ trợ con quý vị học tập ở nhà:
• Tìm hiểu xem con quý vị cần học gì ở mỗi cấp lớp và trao đổi với giáo viên của em về các mục
tiêu học tập.
• Giúp con quý vị học tính kiên trì khi giải quyết vấn đề bằng cách khuyến khích em làm thử và rút
kinh nghiệm từ sai sót - một quá trình cần phải sử dụng nhiều phương thức sáng tạo khác nhau
để tìm ra giải pháp.
• Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp bằng cách trò chuyện với con quý vị về ngày học của em, bài tập
về nhà hoặc tình hình học tập của em.
• Rèn luyện tinh thần hợp tác bằng cách cùng nhau giải quyết các vấn đề hàng ngày như đọc thực
đơn nhà hàng hoặc tính tiền thưởng cho người phục vụ (tiền tip).
• Rèn luyện tư duy biện chứng bằng cách yêu cầu con quý vị giải thích các câu trả lời của em, tóm
tắt nội dung một cuốn sách hoặc phân tích các sự kiện đang diễn ra.
• Rèn luyện các kỹ năng công nghệ bằng cách giám sát thời gian sử dụng máy vi tính và tận dụng
các cơ hội trong đời sống thực tế như cho các em sử dụng máy tự thanh toán tiền tại các tiệm
tạp hóa.

Truy cập standards.dpsk12.org để tìm hiểu thêm thông tin về các tiêu chuẩn
và cách thức quý vị có thể hỗ trợ việc học tập của con em mình

CÁC BÀI THI THẨM ĐỊNH

Các bài thi thẩm định cung cấp thông tin quý giá cho học sinh, các gia đình
và các nhà giáo dục, cho thấy học sinh đã thông thạo nội dung học tập của
cấp lớp và theo đúng tiến độ để tốt nghiệp hay chưa. Kết quả thẩm định
cho đội ngũ nhân viên nhà trường và Học khu biết cần cải thiện giáo trình,
phương pháp giảng dạy, cách lãnh đạo ở điểm nào để phục vụ con quý vị
tốt hơn và bảo đảm Mỗi Trẻ em đều Thành công. Học sinh tham gia vào cả
các bài thi thẩm định tổng kết và thẩm định quá trình trong suốt cả năm.

CÁC HÌNH THỨC THẨM ĐỊNH
Thẩm định Tổng kết thường được tổ chức một lần vào cuối kỳ, ví dụ như cuối học
phần, học kỳ hoặc năm học. Ví dụ như kỳ thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ, đồ án tốt nghiệp
hoặc kỳ thi Các Biện pháp Đánh giá Thành công trong Học tập (CMAS). Các bài thi
thẩm định CMAS phù hợp với Các Tiêu chuẩn Học tập Colorado và được áp dụng
trong toàn tiểu bang.
Thẩm định quá trình là quá trình liên tục được sử dụng bởi giáo viên và học sinh
trong lúc học tập giảng dạy. Trong hình thức thẩm định này, giáo viên xác định
năng lực học tập hiện tại của học sinh và lỗ hổng trong vốn hiểu biết của các em.
Các bài thi thẩm định quá trình giúp giáo viên đánh giá cách thức giúp học sinh cải
thiện những kỹ năng của các em và phát triển kiến thức.
CHÍNH SÁCH THẨM ĐỊNH
Tất cả các bài thi thẩm định của tiểu bang đều được tiến hành trên mạng trực
tuyến trừ khi học sinh được ghi trong hồ sơ là muốn làm bài thi bằng giấy và bút
chì. Phụ huynh nào không muốn con em mình tham gia vào một hoặc nhiều kỳ
thẩm định có thể làm điều đó bằng cách làm theo chính sách từ chối không tham
gia của phụ huynh. Đơn xin không tham gia thi cử có tại Cổng Thông tin dành cho
Phụ Huynh hoặc bằng cách liên lạc với riêng trường của quý vị.
LÝ DO VÌ SAO THI THẨM ĐỊNH RẤT QUAN TRỌNG
Chúng tôi tin rằng mọi học sinh đều có tài năng, tiềm năng và quyền được hưởng
các cơ hội giáo dục giúp các em đạt đến mức trình độ cao nhất có thể. Các tiêu
chuẩn học tập bảo đảm mọi học sinh được nhận nền giáo dục tầm cỡ thế giới với
kiến thức, ngôn ngữ và các kỹ năng học tập cần thiết để có thể thành công ở cấp
đại học, nghề nghiệp và trong đời sống. DPS dựa vào CMAS và các bài thi thẩm
định khác để bảo đảm học sinh đang theo đúng tiến độ để tốt nghiệp với tâm thế
được chuẩn bị sẵn sàng cho thế kỷ 21. CMAS giúp các lãnh đạo trường học và giáo
viên giám sát tiến độ của học sinh. Với các tiêu chuẩn cao hơn, điều quan trọng
hơn bao giờ hết là chúng ta phải cung cấp cho học sinh các nguồn hỗ trợ liên quan,
có ý nghĩa và đúng lúc mà các em cần để đạt thành công, và CMAS giúp chúng tôi
xác định các nguồn hỗ trợ đó nên là gì.

Tham gia vào việc học của con em
quý vị thông qua các cuộc thảo luận
với hiệu trưởng và giáo viên của
trường quý vị. Quý vị cũng có thể
tìm thấy lịch thẩm định tóm tắt
mục đích của mỗi bài thi thẩm
định và thời khóa biểu thẩm
định của năm học tại
standards.dpsk12.org/
assessments.
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ĐI HỌC
CHUYÊN CẦN

Giúp Con Quý vị Theo Đúng Tiến độ

Học sinh học hiệu quả nhất khi các em ở trường. Khi
vắng mặt nhiều lần, học sinh sẽ bỏ lỡ các bài học quý
giá và cơ hội để thực tập những gì mà các em đang
học. Các nghiên cứu trên toàn quốc cho thấy những
học sinh không đi học chuyên cần có nhiều khả năng
bị thụt lùi trong học tập. Cả học sinh và các gia đình
đều có trách nhiệm bảo đảm học sinh đi học đúng giờ
và ở tâm thế sẵn sàng học tập. Gia đình có thể giúp
đỡ con quý vị bằng cách thu xếp các buổi hẹn cá nhân
của em ngoài các giờ học ở trường.

16

HẠNH KIỂM

Đa số học sinh đôi khi sẽ cần sự hướng dẫn và uốn
nắn trong suốt năm học. Tuy nhiên, khi hành vi của
học sinh làm ảnh hưởng xấu đến việc học của chính
em hoặc của người khác, em có thể sẽ không theo
kịp. Gia đình, giáo viên và học sinh nên hợp tác cùng
nhau để đặt ra các mục tiêu về học tập và hạnh kiểm,
giúp mỗi học sinh đều thành công trong lớp học.

CHƯƠNG TRÌNH
KHÓA HỌC

Học sinh nên chọn các khóa học giúp các em cảm thấy
thành công trong lớp và tiến bộ về mặt học tập hàng
năm. Quan trọng là cả học sinh và phụ huynh cần phải
hiểu mục tiêu học tập cho mỗi tiết học và biết khi nào
cần nhờ giáo viên hoặc chuyên gia tư vấn trợ giúp
thêm.
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CÁC YÊU CẦU TỐT NGHIỆP

Khi học sinh gần đến ngày tốt nghiệp, chúng tôi muốn bảo đảm văn bằng DPS có nghĩa là
các em được chuẩn bị để thành công ở bất kỳ con đường nào mà các em chọn — cho dù
đó là đi làm sau khi tốt nghiệp, phục vụ quân ngũ, tiếp tục chương trình tập huấn để đạt
chứng chỉ chuyên ngành hoặc đi học đại học.

Bắt đầu từ Khóa tốt nghiệp 2021, chúng tôi có các tiêu chuẩn tốt nghiệp mới, phản ánh những gì cần có ở
học sinh để thành công ở bậc cao đẳng đại học, nghề nghiệp hoặc tại nơi làm việc. Các tiêu chuẩn mới chú
trọng ít hơn đến điểm số đạt được cho thời gian trong lớp học, mà tập trung nhiều hơn đến các kỹ năng
cần thiết cho đời sống sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Giúp Con Quý vị Theo Đúng Tiến độ

Để nhận văn bằng DPS, học sinh sẽ phải hoàn thành các khóa học bắt buộc, đáp ứng các yêu cầu về năng
lực và hoàn tất Kế hoạch Học tập và Nghề nghiệp Cá nhân (ICAP).

HOÀN
TẤT ICAP

Thể hiện năng lực có nghĩa là học sinh đã học được các kỹ năng, năng lực, và khái
niệm nhất định, và các em có thể áp dụng những điều đó vào đời sống thực tế. Có
nhiều cách để học sinh thể hiện những điều các em đã học được ở trường, đó là lý
do tại sao chúng tôi lập ra danh mục các lựa chọn linh hoạt nhằm chứng tỏ năng lực.
Để tốt nghiệp DPS, mỗi học sinh sẽ thể hiện năng lực trong môn Tiếng Anh,
Toán, và/hoặc sự sẵn sàng cho nghề nghiệp bằng cách hoàn tất ít nhất một
mục trong danh mục năng lực DPS, có trên mạng trực tuyến tại
collegeandcareer.dpsk12.org/competency-menu.

Hãy nói chuyện với chuyên gia tư vấn, lãnh
đạo trường và các giáo viên, và truy cập
collegeandcareer.dpsk12.org để biết thêm thông
tin về cách thức chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp
sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

THỂ HIỆN NĂNG LỰC

KẾT NỐI GIA ĐÌNH

ICAP
Học sinh làm việc với các chuyên viên tư vấn của mình, các giáo viên và gia đình để lập ra, cập nhật và
hoàn tất ICAP của các em, một quy trình bắt đầu ngay từ năm lớp sáu. Thông qua công cụ hoạch định học
tập và nghề nghiệp cá nhân này, học sinh đánh giá mọi khía cạnh của con đường dẫn đến đại học và nghề
nghiệp của mình, kể cả việc lập mục tiêu, cơ hội học tập cao đẳng đại học, lập kế hoạch học tập, kiến thức
tài chính và nguồn hỗ trợ tài chính và các kỹ năng thiết yếu. Mô hình này tạo ra sơ đồ lộ trình cho học sinh,
do đó các em có thể hình dung được cách thức mà việc khám phá các khả năng và đạt được các cột mốc sẽ
biến thành các ước vọng về đại học và nghề nghiệp tương lai của mình như thế nào. Vào cuối năm lớp 12,
học sinh sẽ nộp bản kế hoạch hoàn tất nhằm đáp ứng yêu cầu về ICAP để tốt nghiệp.
YÊU CẦU CỦA KHÓA HỌC
Học sinh sẽ tham gia vào một khóa học khắt khe và cần phải hoàn thành 24 đơn vị tín chỉ khóa học trong
nhiều lĩnh vực môn học để giúp các em chuẩn bị cho các yêu cầu nhập học tại các cơ sở giáo dục sau trung
học phổ thông. Chương trình khóa học bắt buộc gồm:

Tại DPS, chúng tôi biết rằng sự tham gia của gia đình là yếu tố chính
để quyết định sự thành công của một đứa trẻ tại trường. Sau đây là
một số điều đơn giản mà quý vị có thể thực hiện để giúp con quý vị
học tập và thành công.
• Ra thông điệp rõ ràng cho con quý vị rằng giáo dục là điều quan
trọng và được đề cao trong gia đình của quý vị.
• Trò chuyện mỗi ngày với con quý vị về ngày học của em ở trường.
Tìm hiểu những lĩnh vực quan tâm, ưu điểm và tài năng của con.
Trò chuyện với con quý vị về đại học và nghề nghiệp.
• Bảo đảm con quý vị đi học đúng giờ mỗi ngày và ở tâm thế sẵn
sàng học tập.
• Quy định giờ giấc và nơi chốn để con quý vị làm bài tập về nhà.

• Bốn đơn vị tín chỉ Ngữ văn.

• Một đơn vị tín chỉ môn giáo dục thể chất.

• Ở tâm thế sẵn sàng mỗi ngày.

• Bốn đơn vị tín chỉ môn toán.

• Một đơn vị tín chỉ môn nghệ thuật hoặc Giáo dục
Kỹ thuật và Dạy nghề (CTE) hội đủ điều kiện.

• Thường xuyên liên lạc với giáo viên của con quý vị để giữ giao tiếp
liên tục. Tham dự các buổi họp phụ huynh/gia đình hoặc lên lịch
cho các cuộc thăm nhà gặp mặt giữa giáo viên và phụ huynh.

• Ba đơn vị tín chỉ môn khoa học.
• Ba đơn vị tín chỉ môn nghiên cứu xã hội,
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HOÀN TẤT CHƯƠNG
TRÌNH KHÓA HỌC

NĂNG LỰC

• Tám đơn vị tín chỉ cho các môn tùy chọn được
phê chuẩn.*
* Học sinh nào có dự định tham gia các trường đại
học 4 năm nên hoàn tất các yêu cầu về ngôn ngữ thế
giới như một phần của các môn học tự chọn. Hãy hỏi
chuyên viên tư vấn tại trường để biết thêm thông tin.

• Xem Cổng thông tin dành cho Phụ huynh tại myportal.dpsk12.org
để biết bài tập về nhà, các kết quả thẩm định và tiến độ học tập của
con quý vị.
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Phần lớn các bài tập quan trọng nhất của học sinh đều
diễn ra trong lớp học và các môi trường học tập khác,
nhưng thành tích học tập của các em cũng phụ thuộc vào
các nguồn hỗ trợ khác do DPS cung cấp. Các nguồn hỗ trợ
này bao gồm phương tiện chuyên chở an toàn và đáng
tin cậy, các bữa ăn dinh dưỡng và các nguồn trợ giúp giáo
dục đặc biệt và ngôn ngữ thiết yếu.
Trong mục này, chúng tôi tóm tắt những cách thức mà
các chương trình và dịch vụ của DPS giúp bảo đảm tất cả
mọi học sinh có cơ hội bình đẳng để thành công.

TRONG MỤC NÀY

Các Chương Trình
và Dịch Vụ
20

Học Anh Ngữ 
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Các Chương trình Học tập Mở rộng và
Trường Cộng Đồng 
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Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng 
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Sức khỏe và Y tế 
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Học sinh Khuyết tật 
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Dịch vụ Chuyên chở 
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HỌC ANH NGỮ

Ngôn ngữ chính của mỗi học sinh là nguồn tài sản mà khi kết hợp với các kỹ năng Anh ngữ,
sẽ giúp các em thành công trong học tập và đời sống. Các chương trình Học Anh Ngữ (ELA)
có giáo trình giảng dạy do các giáo viên giỏi đảm trách và tận tình hỗ trợ Phát Triển Anh
ngữ để giúp học sinh học Anh ngữ phát triển kiến thức trong các môn học cơ bản trong khi
học tiếng Anh.

Mọi học sinh có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh và chưa thông thạo Anh ngữ đều hội đủ điều kiện
nhận các dịch vụ ELA. Khi đăng ký, phụ huynh của tất cả các học sinh mới đều phải hoàn tất một mẫu điền
gọi là Bản câu hỏi về Ngôn ngữ Sử dụng tại Nhà (HLQ), để giúp xác định ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ mà học
sinh và gia đình các em sử dụng. Nếu ghi một ngôn ngữ khác, không phải tiếng Anh trong bản HLQ thì phụ
huynh chọn chương trình ELA cho con em mình. Nhà trường đánh giá mức độ thông thạo Anh ngữ của học
sinh và xem xét kết quả học tập của em để quyết định xem liệu em có hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chương
trình ELA hay không.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ELA ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÁC TRƯỜNG DPS:

Các Chương Trình và Dịch Vụ

Các Chương trình Giảng dạy bằng Tiếng Mẹ đẻ Chuyển tiếp (TNLI), còn được gọi là các chương trình song
ngữ, là dành cho các học sinh học Anh ngữ và có ngôn ngữ chính là tiếng Tây Ban Nha. Chương trình TNLI
được giảng dạy bằng cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, và sẽ tăng cường giảng dạy bằng tiếng Anh khi học
sinh thông thạo hơn. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ để học sinh biết đọc viết trong cả hai ngôn ngữ.
Những học sinh nào nói ngôn ngữ chính không phải là tiếng Tây Ban Nha nhưng theo học các trường TNLI
sẽ được học theo chương trình Tiếng Anh như Ngôn ngữ thứ Hai.
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Các chương trình Tiếng Anh là Ngôn ngữ Thứ hai (ESL) là dành cho các học sinh học Anh ngữ và nói bất kỳ
ngôn ngữ nào. Toàn bộ chương trình giảng dạy là bằng tiếng Anh, với các giáo viên đã hoàn thành khóa tập
huấn đặc biệt để làm việc với các học sinh học Anh ngữ. Tùy vào số học sinh nói một ngôn ngữ nhất định,
nhà trường có thể cung cấp một người dạy kèm nói ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh để có thể hỗ trợ thêm.
Tại Học khu Công lập Denver, chương trình Ngôn ngữ Kép là chương trình dài hạn, có nội dung giảng dạy
bằng hai ngôn ngữ, với mục tiêu là phát triển khả năng đọc viết, thông thạo song ngữ cũng như vinh danh
văn hóa. Mỗi chương trình ngôn ngữ kép do Học khu điều hành bao gồm ít nhất 50% chương trình giảng
dạy bằng tiếng Tây Ban Nha ở cấp tiểu học, và văn khoa ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha và một môn học khác
được dạy bằng tiếng Tây Ban Nha ở cấp trung học.
Bất kể thuộc chương trình gì, mọi học sinh học Anh ngữ đều có lớp học hàng ngày dành riêng cho việc Phát
triển Anh ngữ (ELD), qua đó cung cấp cho học sinh các công cụ căn bản để nói và viết tiếng Anh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH
HỌC TẬP MỞ RỘNG VÀ
TRƯỜNG CỘNG ĐỒNG
Gia đình và học sinh DPS có thể tham gia các
chương trình giúp mở rộng trải nghiệm học tập
ngoài ngày học và năm học thông thường. Nhiều
trường có các chương trình trước và sau giờ học,
vào ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ của trường, cũng như
trong mùa hè. Các chương trình này cho học sinh
một nơi an toàn, thân thiện cũng như tạo cơ hội
giúp tăng thêm sự gắn kết và ham học của các em.

KẾT NỐI KHÁM PHÁ (DISCOVERY LINK)
Kết nối Khám phá là một chương trình trước và sau giờ học và
trại hè đã được cấp phép ở hơn 40 trường DPS. Chương trình
Kết nối Khám phá kết hợp chương trình học tập thiết thực trong
các lĩnh vực hoạt động thể chất, dinh dưỡng, toán, đọc viết,
khoa học, nghệ thuật và học tập giao tiếp xã hội-cảm xúc. Kết
nối Khám phá còn hỗ trợ làm bài tập về nhà, cung cấp đồ ăn nhẹ
đủ chất và các cơ hội để xây dựng các mối quan hệ tích cực với
các bạn đồng lứa và người lớn. Kết nối Khám phá có tính phí;
cũng có chương trình hỗ trợ học phí hạn chế. Có các chương
trình bồi dưỡng cần trả thêm chi phí. Chương trình Kết nối Khám
phá chấp nhận Chương trình Trợ cấp Chi phí Giữ trẻ (CCAP).
Truy cập discoverylink.dpsk12.org để biết thêm thông tin.
ĐỐI TÁC CỘNG ĐỒNG
DPS hợp tác với nhiều đối tác cộng đồng, những nơi cam kết
cung cấp các chương trình và dịch vụ để phục vụ các nhu cầu
đa dạng của học sinh chúng tôi, cả trong và ngoài trường học.
Vui lòng liên lạc trực tiếp với trường quý vị để tìm hiểu thêm
về các chương trình hợp tác có thể có ở trường quý vị, hoặc
truy cập cps.civicore.com/map để định vị Chương trình Sau
giờ học ở Denver.

Liên lạc với trường của quý vị để tìm hiểu thêm về các chương trình ELA.
Có thể tìm danh sách các chương trình ELA theo từng trường tại
ela.dpsk12.org/ela-programs. Gọi số 720-423-2040 để biết thêm thông tin.
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DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ
DINH DƯỠNG

Nghiên cứu cho thấy học sinh học tập tốt hơn khi các em được ăn uống đủ chất và khỏe
mạnh. Tại DPS, chúng tôi bảo đảm học sinh được cung cấp nhiều lựa chọn bữa ăn dinh
dưỡng, ngon miệng và thuận tiện, phù hợp với nhiều khẩu vị và nhu cầu ăn uống khác nhau.

MEDICAID VÀ TRỢ CẤP SNAP
Ban Medicaid DPS giúp các gia đình nộp đơn xin bảo hiểm sức khỏe miễn phí hoặc
chi phí thấp và Chương trình Phụ cấp Dinh dưỡng (SNAP). Chúng tôi cũng giúp các
gia đình tận dụng các lợi ích của họ. Chúng tôi cung cấp các buổi hẹn riêng tại bất kỳ
trường DPS nào, và các gia đình có thể nộp đơn quanh năm.

Để biết thêm thông tin về Medicaid
và Trợ cấp SNAP, hãy gọi 720-423-3661
hoặc gửi email đến outreach@dpsk12.org.

Hàng ngày, sẽ có bữa sáng miễn phí cho mọi học sinh. Nhiều trong số các món ăn chính và phụ ở trường
được chế biến từ đầu, và chúng tôi cam kết phục vụ trái cây và rau quả tươi, được trồng tại địa phương
trong thực đơn của chúng tôi, kể cả các nông sản trồng tại các trường học của chúng tôi. DPS cũng tham gia
Chương trình Ăn trưa Học đường Quốc gia, cho phép chúng tôi cung cấp các bữa ăn giảm giá hoặc miễn phí,
tùy theo mức thu nhập của gia đình và số người trong hộ gia đình.

Truy cập trang web của Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng tại
foodservices.dpsk12.org để biết thêm thông tin về các chương trình
ăn sáng và ăn trưa của chúng tôi, nộp đơn cho chương trình ăn trưa
miễn phí và/hoặc giảm giá, thêm tiền trên mạng trực tuyến để trả chi
phí cho các bữa ăn, và xem các món ăn trong thực đơn.

Các Chương Trình và Dịch Vụ

SỨC KHỎE VÀ Y TẾ
CÁC TRUNG TÂM Y TẾ TẠI TRƯỜNG CỦA DENVER HEALTH
DPS vận hành 18 Trung tâm Y tế tại Trường của Denver Health Đây là các phòng khám mà học sinh DPS
có thể sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí. Bất kỳ học sinh nào đã nộp mẫu đồng ý của phụ huynh có
ký tên đều có thể sử dụng các dịch vụ trong giờ học tại những trung tâm này. Các dịch vụ có sẵn cho học
sinh bao gồm khám sức khỏe thông thường và khám sức khỏe để chơi thể thao, chăm sóc bệnh tình hoặc
thương tích, chủng ngừa, xét nghiệm, cho thuốc và thuốc kê toa, tư vấn sức khỏe tâm thần, chăm sóc sức
khỏe tình dục và sinh sản, và đăng ký bảo hiểm sức khỏe. Các trung tâm y tế có tại các khu học xá ghi dưới
đây. Để biết thêm thông tin, truy cập denverhealth.org.
• Trường Trung học Phổ thông Abraham Lincoln,
2285 S. Federal Blvd.
• Trường Bruce Randolph, 3955 Steele St.

• Dr. Martin Luther King, Jr. Early College, 19535 E.
46th Ave.

• Trung học Trường học East, 1600 City Park Esplanade

• Khu học xá Montbello, 5000 Crown Blvd.

• Khu học xá Evie Dennis, 4800 Telluride St.

• Trường Trung học Phổ thông North, 2960 Speer Blvd.

• Florence Crittenton, 55 S. Zuni St.

• Khu học xá Rachel B. Noel, 5290 Kittredge St.

• Trường Trung học Phổ thông John F. Kennedy,
2855 S. Lamar St.

• Học viện Place Bridge,
7125 Cherry Creek Drive North

• Khu học xá Kepner, 911 S. Hazel Court

• Trường Trung học Phổ thông South, 1700 E.
Louisiana Ave.

• Học viện Nghệ thuật Kunsmiller,
2250 S. Quitman Way
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• Trường Trung học Phổ thông Manual, 1700 E. 28th Ave.

• Khu học xá Lake, 1820 Lowell Blvd.

• Thomas Jefferson, 3950 S. Holly St.
• Khu học xá West, 951 Elati St.

HỌC SINH KHUYẾT TẬT
GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT
Tất cả các trường DPS, kể cả các trường đặc quyền, đều cung cấp nhiều dịch
vụ để đáp ứng các nhu cầu riêng biệt của học sinh khuyết tật, từ nhu cầu cấp
độ nhẹ đến vừa. Các chương trình giáo dục đặc biệt được cung cấp tại một vài
trường nhất định và có thể tiếp cận thông qua thủ tục Chương trình Giáo dục Cá
nhân (IEP) dựa trên các nhu cầu của riêng từng học sinh.
Chương trình IEP trình bày về dịch vụ được thiết kế đặc biệt và sẽ được cung cấp
cho các học sinh. Dịch vụ này bao gồm chương trình giảng dạy của các giáo viên và
chuyên gia giáo dục đặc biệt có giấy phép hành nghề và đã được huấn luyện đặc
biệt (bao gồm cả chương trình dành cho Học sinh Điếc/Lãng tai và Khiếm thị), Học
sinh cũng có thể được hỗ trợ từ các y tá, chuyên gia chăm sóc sức khỏe tâm thần,
cũng như các chuyên gia trị liệu âm ngữ/ngôn ngữ và vận động.
Điều kiện hội đủ được xác định qua một thủ tục thẩm định chính thức, trong đó
sử dụng các tiêu chí liên quan đến tình trạng khuyết tật cụ thể. Trong thủ tục
đánh giá này, các gia đình được thông báo về tình trạng hội đủ điều kiện của
con em mình và các lựa chọn về dịch vụ. Nếu quý vị tin rằng con quý vị có thể
hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, vui lòng liên lạc với trường
con quý vị để xin thu xếp một buổi thẩm định.
MỤC 504 CỦA ĐẠO LUẬT PHỤC HỒI
Mục 504 là một luật dân sự liên bang giúp bảo đảm học sinh khuyết tật được
có “cơ hội công bằng để đạt cùng kết quả, cùng mức lợi ích hoặc đạt cùng mức
thành tích” như các học sinh đồng lứa khác. Để được hội đủ điều kiện, học sinh
có thể được giới thiệu cho điều phối viên Mục 504 của nhà trường. Nhóm Mục
504 sẽ họp để xác định điều kiện hội đủ. Nếu học sinh được nhận xét là hội
đủ điều kiện, nhóm Mục 504 sẽ xác định việc sắp xếp chương trình, dịch vụ và
phương tiện hỗ trợ đặc biệt của học sinh để giúp giảm bớt các rào cản do (các)
khiếm khuyết gây ra. Truy cập studentequity.dpsk12.org hoặc gọi điện cho
trường quý vị để biết thêm thông tin.
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CHUYÊN CHỞ

Nhiệm vụ của Dịch vụ Chuyên chở DPS là cung cấp dịch vụ chuyên chở
an toàn, bình đẳng và hiệu quả cho học sinh của chúng ta. Chúng tôi
biết rằng việc đến trường an toàn là bước đầu tiên để có trải nghiệm
học tập tuyệt vời và giúp bảo đảm Mỗi Trẻ em đều Thành công.

Học Anh Ngữ

Khi các trường thuộc phạm vi cư trú không cung cấp
dịch vụ Học Anh ngữ (ELA), học sinh được hội đủ điều
kiện để theo học – và nhận dịch vụ chuyên chở đến –
trường trong khu vực có cung cấp các dịch vụ ELA. Để
biết địa điểm các trường học ELA và quy định hướng
dẫn về chuyên chở, vui lòng truy cập ela.dpsk12.org.

Yêu cầu Áp dụng Ngoại lệ
CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN CHỞ

Chuyên chở Thông thường

Học sinh Tiểu học (Mẫu giáo-Lớp 5) đều hội đủ điều kiện được nhận dịch vụ chuyên
chở bằng xe buýt thông thường nếu các em theo học tại trường thuộc phạm vi cư
trú khu phố và cư ngụ cách trường hơn 1 dặm.
Học sinh Trung học Cơ sở (lớp 6-8) đều hội đủ điều kiện được nhận dịch vụ chuyên
chở thông thường nếu các em theo học tại trường thuộc phạm vi cư trú khu phố và
cư ngụ cách trường hơn 2½ dặm.
Học sinh Trung học Phổ thông (Lớp 9-12) đều hội đủ điều kiện được nhận thẻ đi xe
miễn phí hàng tháng của Dịch vụ Chuyên chở trong Khu vực (RTD) nếu các em theo
học tại trường thuộc phạm vi cư trú dành cho khu phố và cư ngụ cách trường hơn
2½ dặm.

Khu vực Ghi danh

Học sinh cư ngụ trong các khu vực ghi danh sẽ được nhận dịch vụ chuyên chở dành
riêng cho khu vực đó. Xem trang Khu vực Ghi danh dưới mục “Sắp xếp Lộ trình và
Điều kiện Hội đủ của các Gia đình và Học sinh” tại transportation.dpsk12.org.
TRƯỜNG ĐẶC QUYỀN					
Các trường đặc quyền sẽ quyết định chính sách chuyên chở riêng của mình và xem
xét liệu trường có hợp đồng với DPS để cung cấp dịch vụ chuyên chở cho học sinh
của trường hay không. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ chuyên chở của mỗi trường đặc
quyền, hãy nói chuyện trực tiếp với trường đó.
TRƯỜNG CHUYÊN				

Truy cập
transportation.dpsk12.org
để biết thêm thông tin về các
dịch vụ được cung cấp và người
cần liên lạc khi có thắc mắc. Đăng
nhập vào Cổng Thông tin dành cho
Phụ Huynh để xem lộ trình xe buýt
và thông tin thẻ +Pass của con em
quý vị, cũng như để nộp Yêu cầu
Áp dụng Ngoại lệ.
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Dịch vụ chuyên chở này là dành cho các học sinh ghi danh vào các chương trình
chuyên và đáp ứng các tiêu chí của điều kiện hội đủ về chuyên chở và cư ngụ trong
khu vực chuyên chở dành cho chương trình chuyên.

Gia đình những học sinh không hội đủ điều kiện nhận
dịch vụ xe buýt học đường đều có thể nộp đơn yêu cầu
để con em mình được xem xét nhận dịch vụ chuyên chở.
Thủ tục này gọi là Thủ tục Yêu cầu Áp dụng Ngoại lệ. Có
thể tìm thêm thông tin tại transportation.dpsk12.org/
eligibility-and-routing/exception-request-process.

Thẻ +Pass

Thẻ + Pass là thẻ bắt buộc mà học sinh phải quét thông
tin khi lên xuống xe buýt học đường. Chương trình thẻ
+Pass bắt buộc được thiết lập để cập nhật thông tin
cho phụ huynh về thời điểm và địa điểm học sinh lên
và xuống xe buýt. Mỗi học sinh hội đủ điều kiện chuyên
chở ở DPS và đi xe buýt học đường đều phải sử dụng
thẻ +Pass hàng ngày. Có thể tìm thêm thông tin tại
transportation.dpsk12.org/pluspass.

Bản tin Xe Buýt

Gia đình của những học sinh đi xe buýt học đường sẽ
nhận được thông tin tức thời và cập nhật về dịch vụ xe
buýt của con em mình qua Bản tin xe Buýt. Gia đình học
sinh sẽ nhận được tin nhắn điện thoại, email và thông
báo thoại khi xe buýt đi trễ hơn 15 phút do tình trạng
giao thông, trường hợp khẩn cấp hoặc do thời tiết. Gia
đình của học sinh hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chuyên
chở được tự động đăng ký nhận Bản tin xe Buýt dựa
theo số điện thoại và địa chỉ email cung cấp khi đăng ký
nhập học cho học sinh, và quý vị có thể cập nhật thông
tin này bằng cách đăng nhập vào Cổng Thông tin dành
cho Phụ Huynh.

CÁC CÂN NHẮC KHÁC VỀ CHUYÊN CHỞ

Giáo dục Đặc biệt

Ngoài việc cung cấp dịch vụ chuyên chở bằng xe buýt học đường, dịch vụ chuyên
chở còn được cung cấp cho các học sinh có nhu cầu đặc biệt thông qua Công ty Hậu
cần Hoa kỳ (ALC), một cơ sở đối tác bên ngoài. Dịch vụ chuyên chở được cung cấp
như một dịch vụ liên quan cho học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt. Để
biết thêm thông tin về dịch vụ chuyên chở cho học sinh có nhu cầu đặc biệt,
vui lòng gọi văn phòng phụ trách Cơ hội và Bình đẳng cho Học sinh theo số
720-423-3437 hoặc gửi email đến StuTrans@dpsk12.org.

Liên lạc trực tiếp với trường con quý vị
để biết thông tin chi tiết về các lựa chọn
chuyên chở của em.
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Giáo dục con em quý vị trong một môi trường an toàn và
tôn trọng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi tại DPS. Đó là
lý do tại sao chúng tôi có các chính sách quan trọng về vấn
đề hành vi của học sinh, an toàn học đường và hành xử
của phụ huynh. Chúng tôi cũng lập ra các thủ tục để bảo
đảm tất cả các gia đình của học sinh chúng tôi cảm thấy
được hỗ trợ đầy đủ, kể cả việc ghi danh, hồ sơ học sinh,
dịch vụ biên dịch và phiên dịch và nhiều dịch vụ khác.
Mục này cung cấp thông tin tổng quan về các chính sách
và thủ tục của DPS mà các học sinh và gia đình tham khảo
thường xuyên nhất.

TRONG MỤC NÀY

Các Chính sách và
Thủ tục
28

Tình trạng đi học chuyên cần 

30

Ức hiếp và Ức hiếp qua Mạng điện tử 

31

Kỷ luật 

32

Ghi danh 

33

Quấy rối và Phân biệt Đối xử 

34

Y tế và Sức khỏe 

35

Internet và Phương tiện Truyền thông Xã hội 

36

Người Báo cáo Bắt buộc 

36

Hành xử của Phụ huynh 

37

Hành xử của Học sinh 

37

Hồ sơ Học sinh 

38

An toàn Học đường 

39

Biên dịch và Phiên dịch 

40

Thời tiết 

41

Khách Viếng thăm và Tình nguyện viên 

41

29

ĐI HỌC CHUYÊN CẦN

Học sinh nhất thiết phải đi học đều đặn và đúng giờ mỗi ngày để tiếp thu kiến thức, học kỹ
năng và có được sự tự tin cần thiết để sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp. Theo Luật Đi
học Chuyên cần của Colorado, học sinh phải đi học cho đến tuổi 17.

ỨC HIẾP VÀ ỨC HIẾP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

Chúng tôi tin rằng tất cả học sinh cần được học tập trong một môi trường không bị đe dọa, quấy rối
và không phải chịu bất kỳ hình thức ức hiếp nào, bao gồm cả ức hiếp qua mạng điện tử.
ỨC HIẾP VÀ ỨC HIẾP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?

HỌC SINH PHẢI THAM GIA ĐỦ SỐ GIỜ HỌC TỐI THIỂU Ở TRƯỜNG ĐỂ CHẤP HÀNH LUẬT NÓI TRÊN. CÁC
YÊU CẦU TỐI THIỂU NÀY LÀ:
• 1,056 giờ ở bậc trung học cơ sở và phổ thông.
• 968 giờ ở bậc tiểu học.
• 900 giờ đối với mẫu giáo cả ngày, hoặc 450 giờ cho mẫu giáo nửa ngày.
NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ ĐỐI VỚI LUẬT ĐI HỌC CHUYÊN CẦN CỦA COLORADO GỒM:
• Bị bệnh hoặc thương tích tạm thời.
• Ghi danh vào học ở một trường tư.

CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC BẢO VỆ HỌC SINH

• Đình chỉ học tập, đuổi học hoặc không được nhập học.

Để bảo vệ học sinh khỏi nạn ức hiếp và ức hiếp qua mạng điện tử, DPS có các chính sách và thủ tục hiện hành.

• Chứng chỉ làm việc.

• Không tha thứ cho hành động ức hiếp trong trường học, khuôn viên trường, trên xe buýt hoặc các phương tiện xe cộ
khác được DPS phê chuẩn hoặc trong các hoạt động học đường như các sự kiện thể thao hoặc các chương trình học tập
mở rộng.

• Các ngày lễ tôn giáo.
• Chương trình vừa học vừa làm được nhà trường phê chuẩn.
• Học tập tại nhà.
VẮNG MẶT CÓ LÝ DO/CÓ PHÉP

Các Chính sách và Thủ tục

Ức hiếp qua mạng điện từ là bất kỳ hình thức quấy rối hoặc ức hiếp nào, diễn ra qua các thiết bị di động hoặc điện tử.
Điều này bao gồm cả tin nhắn, video hoặc hình ảnh gửi qua thư điện thử, phòng chat, tin nhắn tức thời, blog, nhắn tin qua
điện thoại, trên trang web, hoặc phương tiện truyền thông xã hội.

• Khuyết tật thể chất, tâm thần hoặc cảm xúc.

• Học sinh thuộc sự giám hộ hợp pháp của cơ quan chính phủ.
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Ức hiếp là hành động ép buộc hoặc đe dọa nhằm có được sự kiểm soát đối với người khác hoặc gây tổn hại về thể chất,
tinh thần hoặc cảm xúc cho người khác. Ức hiếp có thể là lời nói, trên văn bản hoặc qua mạng điện tử, hoặc qua cử chỉ
hoặc hành động cơ thể. Ức hiếp được xếp vào dạng hành vi quấy rối và có thể cấu thành hành vi vi phạm dân quyền khi
hành vi này dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính, định hướng tính dục, bản dạng hoặc biểu hiện giới tính, tình trạng
chuyển giới, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tình trạng nhập cư/công dân, tổ tiên, độ tuổi, tình trạng hôn nhân, tình trạng
mang thai, tình trạng cựu chiến binh hoặc khuyết tật.

Các trường hợp vắng mặt có lý do phải có sự đồng ý của cả phụ huynh hoặc người giám hộ và nhà trường.
Trong một vài trường hợp, cần có giấy tờ chứng từ, ví dụ như giấy ghi chú của phụ huynh hoặc người giám
hộ, hoặc từ người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

• Những học sinh can dự vào các hành vi ức hiếp đều sẽ bị kỷ luật, có thể bao gồm đình chỉ học tập, đuổi học, và/hoặc bị
chuyển hồ sơ cho cơ quan thi hành pháp luật để giải quyết.
• Tất cả các trường đều có thủ tục điều tra và can thiệp đối với những học sinh tham gia vào hành vi ức hiếp. Các phương
pháp chương trình bao gồm dạy dỗ hành vi có thể chấp nhận được, tham gia vào các cuộc thảo luận, các đợt tư vấn, và
thực hiện các biện pháp xử phạt và hỗ trợ phù hợp.
• Có giáo trình và chương trình tập huấn để giúp giáo viên và phụ huynh hoặc người giám hộ ngăn chặn tình trạng ức hiếp.
• Các chuyên viên tâm lý học đường và nhân viên xã hội cũng sẵn sàng giúp đỡ các học sinh và gia đình là nạn nhân của
nạn ức hiếp.

TRỐN HỌC VÀ THƯỜNG XUYÊN TRỐN HỌC
Trốn học là vắng mặt không có lý do, hay là vắng mặt không có sự cho phép của phụ huynh, người giám hộ
hoặc nhà trường. Học sinh được xem là thường xuyên trốn học nếu nghỉ vắng mặt không có lý do bốn lần
trong một tháng và/hoặc 10 lần vắng mặt không có lý do trong một năm học.
Nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh về việc vắng mặt nghỉ học qua
điện thoại, thư, họp mặt hoặc đến thăm nhà. Để hỗ trợ gia đình của những học sinh thường xuyên trốn
học, DPS cố gắng tìm hiểu các lý do vắng mặt của học sinh. Chúng tôi sẽ nỗ lực để cung cấp hỗ trợ, có thể
bao gồm họp mặt với gia đình học sinh, tư vấn, dạy kèm, giới thiệu cho các chương trình hỗ trợ, hoặc thực
hiện kế hoạch chuyên cần hoặc y tế. Có thể đưa trường hợp trốn học ra tòa nếu học sinh tiếp tục bỏ học.

CÁC GIA ĐÌNH CÓ THỂ TRỢ GIÚP BẰNG CÁCH NÀO?
Nếu quý vị lo ngại về nạn ức hiếp tại trường của quý vị, chúng tôi đề nghị nên liên lạc với hiệu trưởng nhà
trường, nhân viên công tác xã hội, chuyên viên tâm lý học đường hoặc trực tiếp với giáo viên để giải quyết vấn
đề. Chúng tôi khuyến khích quý vị trò chuyện với con em quý vị về nạn ức hiếp và nhắc nhở con quý vị luôn báo
với một người lớn tin cậy nếu em hoặc học sinh khác bị ức hiếp hoặc ức hiếp qua mạng điện tử. Tìm hiểu thêm
về nạn ức hiếp và ức hiếp qua mạng điện tử trên mạng trực tuyến tại các nguồn sau:
• Cyberbullying.org

• Safeschools.state.co.us

• Stopbullying.gov

• Commonsensemedia.org

Quý vị có thể báo cáo ẩn danh về bất kỳ hành vi ức hiếp nào gây đe dọa đến quý
vị, gia đình hoặc cộng đồng quý vị qua Safe2Tell bằng cách gọi 877-542-7233,
bằng cách truy cập Safe2tell.org, hoặc bằng cách sử dụng ứng dụng Safe2Tell
trên một thiết bị di động.
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KỶ LUẬT

Chính sách kỷ luật trường học hiệu quả giúp phát huy
những lớp học có lợi cho việc học tập và cho phép có
môi trường giáo dục không bị gián đoạn cho mọi học
sinh. Trong các trường học của chúng tôi, các biện
pháp xử phạt kỷ luật phải hợp lý, công bằng, phù hợp
lứa tuổi, và phải phù hợp với mức độ nghiêm trọng
của hành vi sai trái của học sinh, cũng như xem xét
mức tác động đến nạn nhân và/hoặc cộng đồng. Khi
các biện pháp xử phạt đi đôi với việc hướng dẫn và
giảng dạy phù hợp về mặt phát triển và có ý nghĩa,
học sinh sẽ được có cơ hội học tập từ sai sót của mình
và đóng góp cho cộng đồng học đường. Các trường
học có thể áp dụng các luật lệ, quy tắc ứng xử riêng
của trường miễn là các quy tắc đó nhất quán với chính
sách của Học khu.

Các Chính sách và Thủ tục

CHÍNH SÁCH VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ HỌC TẬP VÀ ĐUỔI HỌC
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DPS tin rằng việc buộc học sinh ra khỏi trường vì lý do kỷ luật
– đặc biệt trong những năm học sơ cấp – sẽ tác động tiêu cực
đến cơ hội để thành công về lâu dài của học sinh. Chúng tôi đã
điều chỉnh chính sách cải cách kỷ luật để giảm đáng kể trường
hợp đình chỉ học tập và loại bỏ việc đuổi học đối với học sinh
cấp Mầm non đến lớp ba, ngoại trừ các trường hợp bắt buộc
bởi luật pháp.
HỌC SINH KHUYẾT TẬT
Học sinh khuyết tật có sự bảo vệ nhất định theo luật liên quan
đến các thủ tục kỷ luật học sinh. Vui lòng liên lạc với Điều phối
viên 504 hoặc người quản lý hồ sơ chương trình Giáo dục Đặc
biệt của trường quý vị để biết thêm thông tin.

Truy cập board.dpsk12.org để xem tất cả các chính
sách của Hội đồng Giáo dục liên quan đến việc kỷ luật.
Liên lạc trực tiếp với trường quý vị để tìm hiểu thêm
về các chính sách cụ thể của nhà trường. Nếu quý vị có
quan ngại về vấn đề kỷ luật, vui lòng gọi đường dây Hỗ
trợ Gia đình và Cộng đồng tại 720-423-3054.

GHI DANH

DPS tin rằng mọi học sinh đều nên được có quyền tiếp cận bình đẳng
với các trường học chất lượng, bất kể các em cư ngụ ở đâu trong thành
phố Denver. Các học sinh sắp vào Học khu được bảo đảm ghi danh
tại trường thuộc phạm vi khu phố hoặc một trường trong khu vực ghi
danh của em. Tuy nhiên, bất kỳ học sinh nào muốn hoặc cần theo học
tại một trường khác trong năm tiếp theo đều có thể tham gia vào thủ
tục Chọn Trường, hệ thống ghi danh trực tuyến của chúng tôi. Việc ghi
danh cho học sinh cấp mầm non tại DPS không được bảo đảm; các gia
đình học sinh mầm non cần nộp đơn hàng năm.
TÌM TRƯỜNG HỌC THUỘC KHU PHỐ CỦA QUÝ VỊ
Nếu quý vị là cư dân Denver mà chưa chọn không ghi danh vào trường thuộc phạm
vi khu phố và cần ghi danh cho con em mình cho năm học hiện tại, quý vị có thể ghi
danh trực tiếp tại trường thuộc khu phố phục vụ cho địa chỉ cư trú của quý vị. Quý
vị có thể truy cập schoolfinder.dpsk12.org để xác định trường thuộc phạm vi khu
phố của mình. Để ghi danh, vui lòng liên lạc trực tiếp với văn phòng trường để biết
ngày đăng ký và các giấy tờ cần thiết.
Một số khu vực của Denver được phục vụ theo khu vực ghi danh, hoặc khu vực địa lý
nơi học sinh được bảo đảm một chỗ tại một trong số vài trường học, chứ không phải
chỉ ở một trường nhất định. Nếu quý vị vừa mới chuyển đến và sinh sống trong thành
phố Denver, và quý vị cư ngụ trong một khu vực ghi danh hoặc muốn con em theo
học một trường không thuộc phạm vi khu phố cho năm học hiện tại, vui lòng truy cập
schoolchoice.dpsk12.org để tạo một tài khoản và điền một mẫu đơn trực tuyến.
CHỌN TRƯỜNG
Nếu quý vị muốn ghi danh cho con quý vị vào một trường DPS không thuộc phạm vi
khu phố của quý vị (hoặc không phải là trường mà con quý vị hiện đang theo học)
cho năm học tiếp theo thì quý vị phải tham gia thủ tục Chọn Trường. Trong suốt
thời gian Chọn Trường, các gia đình nộp một mẫu đơn ghi danh cho mỗi học sinh,
trong đó sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các trường yêu thích nhất. Sau đó, DPS sắp
xếp học sinh vào các trường dựa theo thứ tự ưu tiên đó, cũng như theo ưu tiên
tuyển sinh của nhà trường và chỗ còn trống. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế
để giúp sắp xếp tối đa số học sinh vào trường mà các em ưu tiên/thích nhất.
Vòng 1 của Chọn Trường diễn ra vào giữa tháng Một cho đến giữa tháng Hai
của năm học tiếp theo. Quý vị có thể tạo một tài khoản và nộp đơn tại
schoolchoice.dpsk12.org vào bất kỳ lúc nào trong khung thời gian nộp đơn.

Để biết thêm chi tiết về việc ghi danh và thủ tục Chọn
Trường, vui lòng truy cập schoolchoice.dpsk12.org
hoặc gọi số 720-423-3493.
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QUẤY RỐI VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

Tất cả các thành viên trong cộng đồng DPS đều xứng đáng được học tập hoặc làm việc
trong một môi trường nơi họ được đối xử đàng hoàng và tôn trọng. Không có chỗ cho việc
phân biệt đối xử và quấy rối trong các trường học, khuôn viên trường, các địa điểm văn
phòng của DPS, hoặc các môi trường khác có liên kết với DPS. Hành động phân biệt đối xử
hoặc quấy rối của nhân viên, học sinh, gia đình và thành viên cộng đồng sẽ không được
khoan thứ.

Y TẾ VÀ SỨC KHỎE

Tại DPS, chúng tôi nhận thấy tác động đáng kể của sức khỏe đối với
thành tích học tập của các học sinh. Chúng tôi biết rằng trẻ khỏe
mạnh sẽ học tập tốt hơn, và học sinh học tốt sẽ tạo nên các cộng
đồng lành mạnh hơn.

CHỦNG NGỪA VÀ TIÊM CHỦNG
CHÍNH SÁCH VỀ VIỆC KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ
Phù hợp với luật dân quyền liên bang (Tiêu đề VI, Tiêu đề IX, Đạo luật về Người Mỹ Khuyết tật, Mục 504
và Đạo luật Cấm Phân biệt Đối xử do Tuổi), luật tiểu bang và chính sách của Hội đồng Giáo dục, DPS không
phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng hoặc biểu hiện
giới tính, tình trạng chuyển giới, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tình trạng nhập cư/công dân, tổ tiên, tuổi
tác, tình trạng hôn nhân, tình trạng mang thai, tình trạng cựu chiến binh hoặc khuyết tật khi nhập học, tiếp
cận hoặc điều trị trong các chương trình hoặc hoạt động giáo dục hoặc việc làm. Ngoài ra, DPS không phân
biệt đối xử với nhân viên hoặc các ứng viên xin việc dựa trên thông tin di truyền. Quấy rối là một hình thức
phân biệt đối xử bị nghiêm cấm. DPS nghiêm cấm việc trả đũa đối với bất kỳ cá nhân nào vì đã khiếu nại
với thiện chí hoặc tham gia có thiện chí trong việc điều tra về sự kỳ thị hoặc quấy rối.

Các Chính sách và Thủ tục

Chúng tôi sẽ cung cấp những phương tiện hỗ trợ hợp lý theo yêu cầu của những người khuyết tật muốn
tham gia các hoạt động của DPS hoặc của nhà trường. Vui lòng liên lạc với nhà trường hoặc phòng ban ít
nhất ba ngày làm việc trước hoạt động đó.
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT
Thủ tục giải quyết các quan ngại về vấn đề phân biệt đối xử và quấy rối có trong Qui chế AC-R1 của Hội
đồng Giáo dục. Thủ tục giải quyết các quan ngại liên quan đến yêu cầu đối với các phương tiện hỗ trợ hợp
lý có trong các Chính sách AC-R2, GBA-R1 và JB-R-1 của Hội đồng. DPS sẽ nhanh chóng điều tra tất cả các
khiếu nại về việc phân biệt đối xử và quấy rối.
THẮC MẮC VÀ KHIẾU NẠI
Các thắc mắc và khiếu nại liên quan đến vấn đề phân biệt đối xử hoặc quấy rối dựa trên bất kỳ diện được
bảo vệ nào nêu trên đều có thể gửi đến Điều phối viên Phản hồi và Ngăn chặn nạn Phân biệt đối xử của
Học khu hoặc nộp qua Mẫu Khiếu nại Bên ngoài.
Ngoài ra, vui lòng chuyển mọi yêu cầu
hoặc khiếu nại cáo buộc những hành động
phân biệt đối xử đến U.S. Department of
Education, Office for Civil Rights,
1244 Speer Blvd., Denver, CO 80204.

Nộp các thắc mắc hoặc khiếu nại trên mạng trực tuyến, sử dụng Mẫu Khiếu
nại Bên ngoài tại dpsk12.info/DPRcomplaintform.
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Các y tá học đường của DPS thực hiện theo lịch trình của Ủy ban Y tế Colorado
để xác định nhu cầu chủng ngừa của học sinh. Phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ
được thông báo nếu con của họ thiếu các loại chủng ngừa và vắcxin yêu cầu.
THUỐC

PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ HỢP LÝ

District Prevention and Response Coordinator
Kristin Bailey, Equity and Safety Counsel
Office of the General Counsel
1860 Lincoln, Room 1230, Denver, CO 80203
720-423-3517 | reportdiscrimination@dpsk12.org

Chủng ngừa là một phần quan trọng của sức khỏe học sinh. Luật pháp Colorado
quy định rằng trẻ em ở độ tuổi đi học phải được chủng ngừa để ngừa bệnh. Ngoài
các vắcxin qui định của Ủy ban Y tế tiểu bang Colorado, còn có những vắc-xin do
Ủy ban Cố vấn Cách thức Chủng ngừa khuyến cáo. Cần các vắcxin nhất định để
được đi học, trừ những trường hợp ngoại lệ theo Dự luật 14-1288 vì lý do sức
khỏe, tôn giáo hoặc cá nhân.

Thuốc men và việc điều trị y tế có thể được cung cấp tại trường khi phụ huynh
hoặc người giám hộ yêu cầu và nộp một mẫu điền Thỏa thuận Miễn Trách nhiệm
Liên quan đến Yêu cầu cho Học sinh dùng Thuốc/Điều trị đã hoàn tất. Mẫu thỏa
thuận này là để có được sự chấp thuận của phụ huynh như quy định, cho phép y
tá hoặc người được ủy nhiệm cấp thuốc trong khu vực của trường. Tất cả các loại
thuốc phải được cung cấp trong hộp đựng ban đầu của nhà thuốc, được dán nhãn
ghi tên con quý vị, tên thuốc, liều dùng và mức độ thường xuyên cũng như ngày
cần ngưng dùng thuốc. Học sinh có thể được phép tự đem theo các loại thuốc
dùng khẩn cấp như ống hít trị suyễn hoặc epinephrine (epi-pen) nếu có giấy kê
toa tương ứng và giấy thỏa thuận cho tự mang thuốc.
CHÍNH SÁCH VỀ GIỮ GÌN SỨC KHỎE HỌC ĐƯỜNG
Để hỗ trợ các lựa chọn thức ăn lành mạnh và cải thiện sức khỏe và sự an lành
của học sinh, tất cả các đồ ăn thức uống bên ngoài các chương trình bữa ăn học
đường bán cho học sinh trong khu học xá nhà trường trong ngày học sẽ đáp
ứng hoặc vượt quá tiêu chuẩn về dinh dưỡng dành cho Đồ ăn nhẹ Thông minh
ở Trường của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Để biết thêm thông tin về các tiêu
chuẩn về sức khỏe học đường, vui lòng truy cập foodservices.dpsk12.org.

Để biết thêm thông tin về lịch
chủng ngừa và các yêu cầu của
tiểu bang, vui lòng truy cập
coloradoimmunizations.com.
Vui lòng liên lạc văn phòng y tá
học đường của trường con quý vị
để biết thêm thông tin về thuốc
men cho con của quý vị hoặc để
điền các mẫu giấy tờ cần thiết.
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INTERNET VÀ PHƯƠNG TIỆN
TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
Internet là một công cụ vô cùng quan trọng cho học tập và DPS có
kết nối Internet ở tất cả các trường. Cả học sinh và nhân viên phải
tuân theo các quy tắc nhất định khi sử dụng internet. Truy cập
internet với mục đích trái phép, không đứng đắn hoặc không thích
hợp đều bị nghiêm cấm. DPS sàng lọc nội dung trên internet để cố
gắng ngăn chặn các tài liệu trái phép, tục tĩu và không thích hợp.
Tất cả các nội dung truy cập qua internet đều có thể được DPS
điều tra và không nên coi là thông tin riêng tư.

Truyền thông xã hội, chẳng hạn như các trang Facebook, Google+ và Twitter,
đều có tính năng giáo dục quan trọng và có thể là những công cụ giao tiếp
rất hiệu quả. Nếu học sinh và giáo viên hành xử một cách lịch sự và chuyên
nghiệp trong những môi trường này, thì có thể và nên sử dụng các trang này ở
trường học. Nếu học sinh cảm thấy đang bị quấy rối hoặc ức hiếp bởi bạn bè
đồng trang lứa qua mạng truyền thông xã hội thì các em nên báo cáo với nhà
trường.
Học sinh nào vi phạm chính sách về việc sử dụng internet có thể mất quyền truy
cập internet và/hoặc truy cập các trang truyền thông xã hội và có thể bị kỷ luật.

NGƯỜI BÁO CÁO BẮT BUỘC

Tất cả các nhân viên học đường đều là những người báo cáo bắt buộc.
Những người này đều hoàn tất chương trình tập huấn dành cho người
báo cáo bắt buộc hàng năm và theo quy định của pháp luật, phải báo
cáo hành động ngược đãi hoặc bỏ bê trẻ em nếu có nghi ngờ chính
đáng là hành động ngược đãi hoặc bỏ bê đang xảy ra.

Để báo cáo trường hợp ngược đãi hoặc bỏ bê
trẻ em, vui lòng liên lạc với Đường dây khẩn về
Ngược đãi và Bỏ bê Trẻ em của Colorado theo số
844-264-5437.
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HÀNH XỬ CỦA PHỤ HUYNH

DPS khuyến khích tất cả gia đình tham gia vào việc học tập của con em mình. Chúng tôi mong phụ huynh
và người giám hộ sẽ nêu gương tốt về hành vi ứng xử chuyên nghiệp và tôn trọng, tránh gây trở ngại cho
các hoạt động giảng dạy hoặc quản lý của nhà trường.

Các hành vi như vậy có thể tạo ra một môi trường không an toàn, không hiệu quả hoặc đe dọa đối với các học sinh và nhân
viên của chúng tôi. Nếu phụ huynh hoặc người giám hộ vi phạm chính sách này, chúng tôi sẽ gửi giấy cảnh cáo về hành vi
của họ, hoặc mời đến dự buổi họp điều đình với nhân viên nhà trường, hoặc có thể cấm vào khuôn viên trường học. Chúng
tôi muốn giúp ngăn chặn xung đột bằng cách cùng hợp tác để duy trì một môi trường tốt đẹp và hiệu quả cho các học sinh
và nhân viên của chúng tôi.

HÀNH XỬ CỦA HỌC SINH

Vấn đề an toàn của học sinh là ưu tiên hàng đầu của DPS và lối hành xử có trách nhiệm là cần có trong
mỗi trường học để duy trì môi trường giáo dục an toàn. Các chính sách và thủ tục về sự an toàn của học
sinh được áp dụng khi học sinh hoạt động vui chơi trên sân trường, trong các phương tiện chuyên chở đã
được DPS phê chuẩn, tại các điểm dừng xe buýt đưa đón học sinh quy định hoặc tại các sự kiện do nhà
trường tài trợ.
VIỆC HỌC SINH SỬ DỤNG CHẤT GÂY NGHIỆN VÀ RƯỢU
Học sinh không được sở hữu hoặc sử dụng rượu, ma túy, cần sa (marijuana), dù hợp pháp nhưng không được phép, hoặc
các chất bất hợp pháp khi ở trong khuôn viên trường học, trên các phương tiện chuyên chở được DPS phê chuẩn, tại các
điểm dừng xe buýt đưa đón học sinh theo quy định hoặc tại các sự kiện do nhà trường tài trợ. Có các biện pháp kỷ luật đối
với những sai phạm này.
TRANG PHỤC CỦA HỌC SINH
Trang phục không được làm ảnh hưởng gây rối đến môi trường học tập của nhà trường. Trang phục phải đáp ứng các tiêu
chuẩn hợp lý về độ sạch sẽ và thể hiện sự tôn trọng đối với người khác. Vui lòng hỏi trường của con quý vị về quy định trang
phục hoặc chính sách đồng phục cụ thể.
CÁC QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH
DPS chuyên tâm tạo ra một môi trường thúc đẩy sự thành công của học sinh, cân bằng giữa quyền và trách nhiệm của học
sinh. Học sinh có quyền được hưởng một nền giáo dục an toàn và bình đẳng, đáp ứng được các nhu cầu và khả năng cá
nhân của các em. Học sinh cùng có trách nhiệm thiết lập và duy trì một môi trường học đường an toàn và không nên tham
gia vào các hoạt động gây rối, có thể cản trở các quyền học tập của người khác.

Nếu quý vị cần hỗ trợ xử lý các quan ngại về vấn đề hành xử của phụ huynh hoặc học sinh
tại trường con quý vị, vui lòng gọi số 720-423-3054 hoặc truy cập face.dpsk12.org để
biết thêm thông tin.
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HỒ SƠ HỌC SINH

Chúng tôi cam kết bảo đảm giữ kín thông tin riêng tư và an ninh cho học sinh. Chính sách
về Hồ sơ Học sinh của chúng tôi tuân theo Đạo Luật về Quyền Giáo dục và Bảo vệ Thông
tin riêng tư của Gia đình ban hành năm 1974 (FERPA). DPS cung cấp Thông báo Hàng năm
về Đạo luật Quyền Giáo dục và Bảo vệ thông tin Riêng tư của Gia đình cho các phụ huynh,
người giám hộ và các học sinh hội đủ điều kiện về quyền của họ theo FERPA.

YÊU CẦU HỒ SƠ
Đối với những học sinh đã rút đơn hoặc không còn ghi danh ở DPS thì phụ huynh, người giám hộ hoặc học
sinh trên 18 tuổi đều có thể nộp yêu cầu trên mạng trực tuyến tại denverco.scriborder.com. Sau khi nộp
yêu cầu, họ sẽ được xem học bạ trong vòng 45 ngày. Để xin cấp bản sao hồ sơ của học sinh hiện đang ghi
danh tại một trường của DPS, phụ huynh, người giám hộ hoặc học sinh hội đủ điều kiện có thể nộp yêu cầu
trực tiếp cho trường mà học sinh đang theo học.
XEM XÉT HỒ SƠ
Phụ huynh, người giám hộ và học sinh hội đủ điều kiện có thể nộp văn bản yêu cầu trực tiếp cho hiệu
trưởng nhà trường để yêu cầu điều tra hồ sơ. Họ cũng có thể kiểm soát việc tiết lộ hồ sơ bằng cách yêu cầu
cần có văn bản đồng ý trước khi hồ sơ được tiết lộ. Học sinh và phụ huynh hiện tại có thể xem bảng điểm
hoặc các báo cáo trong Cổng Thông tin dành cho Phụ Huynh và Học sinh. Để yêu cầu bảng điểm chính thức
hoặc các hồ sơ khác của học sinh trên mạng trực tuyến, vui lòng truy cập denverco.scriborder.com.

Các Chính sách và Thủ tục

SỬA HỒ SƠ
Phụ huynh, người giám hộ và học sinh hội đủ điều kiện có thể gửi văn bản yêu cầu nhà trường chỉnh sửa
hồ sơ có thông tin không chính xác hoặc sai lệch. Họ phải xác định rõ ràng phần nào của hồ sơ cần thay đổi,
và nêu rõ lý do yêu cầu chỉnh sửa. Nếu có quyết định rằng hồ sơ không nên chỉnh sửa như yêu cầu, DPS sẽ
thông báo cho người yêu cầu về quyết định này. Người đó sẽ có quyền điều trần đối với đơn đề nghị chỉnh
sửa.
TIẾT LỘ KHI KHÔNG CÓ SỰ CHẤP THUẬN TRƯỚC
Việc tiết lộ hồ sơ học sinh cho các viên chức học đường khi có mối quan tâm hợp pháp cho mục đích giáo
dục không cần đến sự cho phép của phụ huynh. DPS cũng có thể chỉ định các cơ sở bên ngoài, đối tác cộng
đồng hoặc các viên chức của các học khu khác là người có thể xem thông tin nếu họ có mối quan tâm hợp
pháp cho mục đích giáo dục.
THÔNG TIN DANH MỤC
DPS có thể tiết lộ thông tin danh mục trừ khi phụ huynh, người giám hộ hoặc học sinh đủ điều kiện
gửi văn bản phản đối việc tiết lộ đó đến cho Giám đốc Học khu trong vòng hai tuần kể từ khi ghi danh tại
DPS_Superintendent@dpsk12.org.
TIẾT LỘ THÔNG TIN Y TẾ VÀ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
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DPS có thể tiết lộ thông tin có thể nhận dạng cá nhân từ hồ sơ học bạ cho các bên thích hợp trong trường
hợp khẩn cấp nếu cần biết thông tin này để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của học sinh hoặc các cá
nhân khác.

AN TOÀN HỌC ĐƯỜNG

DPS cam kết tạo ra môi trường an toàn và an ninh cho tất cả các học sinh và gia đình, và chúng tôi rất
vinh dự là học khu hàng đầu trong toàn quốc trong số các học khu có chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp
khẩn cấp.
SƠ TÁN
Sơ tán là khi học sinh được cho ra khỏi tòa nhà để ngăn
chặn tổn hại hoặc chấn thương do tình huống nguy hiểm
bên trong trường, ví dụ như hỏa hoạn.
TRÚ ẨN TẠI CHỖ
Việc trú ẩn tại chỗ xảy ra khi có trường hợp nguy hiểm
như lốc xoáy hoặc có cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt,
và Ban An Toàn quyết định rằng việc sơ tán hoặc cho
nghỉ học sớm có thể gây nguy hiểm cho học sinh.
NIÊM PHONG ĐÓNG CỬA
Niêm phong đóng cửa diễn ra khi xác định có mối nguy
hiểm trong khu vực của trường học. Tất cả cửa dẫn ra bên
ngoài đều được khóa kỹ để ngăn ngừa bất kỳ nguy hiểm
hoặc đe dọa nào xâm nhập vào trường. Không được ra và
vào trường trong thời gian niêm phong đóng cửa.
NIÊM PHONG DỪNG HOẠT ĐỘNG
Niêm phong dừng hoạt động diễn ra khi có đe dọa nguy
hiểm hoặc xác định có thể có đe dọa nguy hiểm bên
trong tòa nhà khu trường hoặc trong phạm vi gần khu
trường. Tất cả các cửa bên trong và bên ngoài đều được
khóa kỹ và học sinh phải ở bên trong khu trường. Không
được ra và vào trường trong thời gian niêm phong dừng
hoạt động.
TẬP TRUNG
Tập trung xảy ra khi học sinh đã được cho rời khỏi cơ sở
khu trường đến một địa điểm khác do tình huống khẩn
cấp làm ảnh hưởng đến địa điểm trường hoặc một địa
điểm trong hoặc xung quanh khuôn viên trường. Trong
quá trình tập trung, học sinh chỉ được cho ra về với một
người lớn có tên trong danh sách liên lạc trong trường
hợp khẩn cấp của nhà trường. Người lớn đến đón học
sinh phải mang theo giấy nhận dạng có hình ảnh, được
chính phủ cấp hợp lệ, ví dụ như bằng lái xe, thẻ ID tiểu
bang, thẻ ID quân nhân hoặc hộ chiếu.

CHUẨN BỊ CHO TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP Ở TRƯỜNG
• Nói với con quý vị về thủ tục trong trường hợp
khẩn cấp ở trường để các em biết cần phải làm gì
trong tình huống khẩn cấp hoặc khủng hoảng.
• Cập nhật thông tin liên lạc khẩn cấp của con quý vị
khi có thay đổi. Học sinh sẽ không được cho ra về
từ trường với những người không được cho phép.
• Nếu con quý vị có dùng thuốc, hãy bảo đảm nhà
trường có dự trữ nguồn thuốc đủ dùng cho tối
thiểu là ba ngày.
ĐIỀU CẦN LÀM KHI NIÊM PHONG DỪNG HOẠT
ĐỘNG XẢY RA TẠI TRƯỜNG CON QUÝ VỊ
Nếu quý vị được thông báo về tình huống niêm
phong dừng hoạt động tại trường con quý vị,
xin đừng đến trường. Hãy ở tại nơi mà quý vị có
thể nhận được thông báo thêm về tình huống ở
trường con quý vị. Học sinh sẽ không được cho
ra về cho đến khi sự cố kết thúc và hiện trường
đã an toàn để cho học sinh ra về. Hãy chuẩn bị
để đón con quý vị tại địa điểm tập trung.
ĐIỀU CẦN LÀM TRONG TRƯỜNG HỢP
KHẨN CẤP TẠI TRƯỜNG
• Xem trang web của DPS tại dpsk12.org và các
kênh thông tin truyền thông xã hội của DPS để
biết thông tin cập nhật..
• Gọi Đường dây Hỗ trợ Gia đình và Cộng đồng tại
số 720-423-3054.
• Mở xem đài TV và đài radio của địa phương để
biết các thông báo tin tức trường học.
• Chờ cuộc gọi tự động và/hoặc tin nhắn thông báo
cho quý vị biết thời điểm an toàn và địa điểm để
đón con em quý vị
• Nghe ngóng thông tin về việc tập trung với con
quý vị. Vui lòng nhớ mang theo thẻ nhận dạng
hợp lệ của chính phủ của quý vị khi đến địa điểm
tập trung.
• Đừng đến trường con quý vị. Việc này sẽ gây tắc
nghẽn giao thông và có thể ảnh hưởng đến nỗ lực
của các nhân viên phản ứng khẩn cấp.
• Đừng gọi cho con quý vị hoặc trường con quý vị.
Quá nhiều cuộc gọi sẽ gây ảnh hưởng đến việc
thông tin liên lạc khẩn cấp.
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BIÊN DỊCH VÀ
PHIÊN DỊCH
DPS cam kết hỗ trợ với dịch vụ biên dịch viết và
phiên dịch nói miễn phí cho các gia đình không
nói tiếng Anh. Bất kỳ phụ huynh hoặc người
giám hộ nào của DPS cũng đều có thể yêu cầu
dịch vụ thông qua trường con em họ.

PHIÊN DỊCH
Có dịch vụ phiên dịch trực tiếp, qua điện thoại, hoặc
phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho các cuộc họp nhóm
gia đình quan trọng, ví dụ như họp cộng đồng DPS, CSC,
ELA PAC, ELA DAC và họp Hội đồng. Có dịch vụ phiên
dịch qua điện thoại cho việc thông tin liên lạc, giao tiếp
khẩn cấp hoặc không dự tính trước giữa gia đình học
sinh và giáo viên.
BIÊN DỊCH
Có thể nộp yêu cầu biên dịch bất kỳ thông tin liên lạc
quan trọng nào với gia đình học sinh bao gồm thư gửi,
giấy phép, các biểu mẫu, đơn xin, các tờ rơi và tờ thông
tin giới thiệu của trường, chương trình làm việc từ các
buổi họp của trường, và các bản đánh giá Kế hoạch Học
tập Cá nhân.

Để yêu cầu dịch vụ biên dịch và phiên dịch, vui
lòng liên lạc văn phòng trường con quý vị. Truy cập
dpsk12.org/languages để biết các chính sách,
nguồn hỗ trợ của Học khu và cẩm nang hướng dẫn
phụ huynh bằng các ngôn ngữ được sử dụng phổ
biến nhất bởi các gia đình học sinh DPS.

THỜI TIẾT

Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, các trường DPS có thể đóng cửa hoặc có chậm trễ. Chúng tôi
cam kết thông báo cho các gia đình sớm nhất có thể về trường hợp đóng cửa hoặc hoãn giờ vào học
muộn hơn - với mục tiêu là sẽ gọi điện thông báo trễ nhất vào 5 giờ sáng.

DPS thông báo về trường hợp đóng cửa hoặc học trễ qua các kênh truyền thông sau:
Cuộc Gọi Tự động, Tin nhắn và Thư điện tử: Gia đình nào có cung cấp số điện thoại hoặc địa chỉ email cho nhà trường
đều sẽ nhận một cuộc gọi, tin nhắn và/hoặc một email bằng ngôn ngữ ưu tiên của họ thông báo về trường hợp đóng cửa
hoặc học trễ do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Trang chủ DPS: Trường hợp đóng cửa và học trễ sẽ được thông báo trên thanh đầu đề màu đỏ “alert” (cảnh báo) trên đầu
trang chủ của Học khu tại dpsk12.org.
Phương tiện Truyền thông Xã hội DPS: Các thông báo đóng cửa trường học hoặc học trễ cũng sẽ được nhanh chóng đăng
trên trang Facebook và Twitter.
Phương tiện Truyền thông Tin tức: DPS sẽ lập tức thông báo cho các phương tiện truyền thông tin tức để họ bổ sung vào
danh sách những cơ quan đóng cửa hoặc học trễ do thời tiết.
Bảng tin về Xe buýt (Bus Bulletin): Công cụ của Ban chuyên chở DPS tự động thông báo cho phụ huynh về bất cứ sự chậm
trễ nào của dịch vụ xe buýt.
Đường đây khẩn thông báo về Trường hợp Đóng cửa và Học trễ của Học khu Sẽ có tin nhắn thông báo về trường hợp
đóng cửa hoặc học trễ trên đường dây khẩn của DPS tại số 720-423-3200, cũng như trên đường dây khẩn của Ban Dịch
vụ Chuyên chở DPS tại số 720-423-4600.

Vui lòng truy cập www.dpsk12.org/weather để biết danh sách các câu
hỏi thường gặp về vấn đề thời tiết cũng như danh sách các trường học
có thể vào học muộn hơn trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt.

KHÁCH VIẾNG THĂM VÀ TÌNH NGUYỆN VIÊN
Chúng tôi khuyến khích các gia đình học sinh ghé thăm các lớp học của chúng tôi và chúng tôi biết rằng
các tình nguyện viên gia đình đóng một vai trò quan trọng đối với thành công của DPS. Nhằm bảo đảm
những người không được phép không được vào các tòa nhà khu trường với ý định sai trái, tất cả mọi
khách viếng thăm trước tiên phải báo cáo với văn phòng trường để được có sự chấp thuận của nhà
trường. Chúng tôi cũng có thủ tục nộp đơn tình nguyện và kiểm tra lý lịch cho các gia đình và thành viên
cộng đồng muốn làm việc tình nguyện trong các trường học của chúng tôi.

Truy cập face.dpsk12.org/volunteer-services để xem danh sách các cơ hội
tình nguyện và tải các mẫu điền bắt buộc dành cho tình nguyện viên.
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Tại DPS, chúng tôi biết rằng tất cả chúng ta phải hợp tác
cùng nhau để giúp học sinh chuẩn bị cho đại học và nghề
nghiệp. Các phòng ban của DPS cung cấp nhiều dịch vụ
khác nhau để hỗ trợ cho sự thành công của các gia đình
và học sinh chúng tôi.

Thông tin Liên lạc và Các
Nguồn Trợ giúp Quan trọng
42

Mục này tóm tắt thông tin liên lạc quan trọng để quý vị
có thể kết nối với các nguồn trợ giúp sẵn có của DPS dành
cho quý vị.

TRONG MỤC NÀY
Thông tin Liên lạc và Các Nguồn Trợ giúp Quan trọng 
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THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ CÁC NGUỒN
TRỢ GIÚP QUAN TRỌNG

DỊCH VỤ HỌC ANH NGỮ

HỒ SƠ HỌC SINH

Các Dịch vụ của chương trình Học Anh Ngữ, quyền của
người nhập cư, trung tâm dành cho học sinh mới, Dấu
chứng nhận Song ngữ và cách thức tham gia Ủy ban Cố
vấn Học khu của ELA.

Yêu cầu xem hồ sơ và bảng điểm học sinh.
denverco.scriborder.com
720-423-3552

ela.dpsk12.org
ĐƯỜNG DÂY HỖ TRỢ GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG

TRUYỀN THÔNG

Quý vị có thắc mắc thông thường về DPS? Đường
dây Hỗ trợ là nơi quý vị nên bắt đầu tìm hiểu.

Xem thông tin công khai, yêu cầu về truyền thông
hoặc cung cấp ý kiến nhận xét về các chương
trình xuất bản của DPS.

Thông tin Liên lạc và Các Nguồn Trợ giúp Quan trọng

face.dpsk12.org
720-423-3054

720-423-3414

Các bài thi thẩm định, kết quả khảo sát, và thắc mắc
về Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học (SPF).
are.dpsk12.org
720-423-3736

discoverylink.dpsk12.org
720-423-1781

THỂ THAO
Tin tức và lịch thi đấu thể thao.
athletics.dpsk12.org
720-423-4240

QUỸ DPS
Quyên tặng hoặc thắc mắc về cách thức hỗ trợ
đối tác gây quỹ của DPS.
dpsfoundation.org
720-423-3553

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC
Xem các tài liệu của Hội đồng, và tìm hiểu cách
thức xem và dự các cuộc họp của Hội đồng.
board.dpsk12.org
720-423-3210

Tìm hiểu cách thức mà các gia đình và học sinh có
thể chuẩn bị cho các mục tiêu tương lai của học
sinh.

720-423-1240

www.dpsk12.org/about-dps/dps-leadership

Thông tin về cách tìm thông tin, nộp đơn và đăng ký cho
trường học mà quý vị lựa chọn.

720-423-3300

schoolchoice.dpsk12.org

DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
Thực đơn ăn sáng và ăn trưa, thanh toán chi phí bữa
ăn trên mạng trực tuyến và các nguồn hỗ trợ về sức
khỏe.

Cung cấp dịch vụ biên dịch (viết) và phiên dịch (nói) để hỗ
trợ các gia đình và phụ huynh nói các ngôn ngữ khác. Liên
lạc với trường quý vị để yêu cầu các dịch vụ này.
720-423-3767
dpsk12.org/communications/language-services
CHUYÊN CHỞ

720-423-5600

Điều kiện hội đủ, chính sách, lộ trình và các nguồn hỗ trợ
liên quan đến việc chuyên chở học đường.

TÌM TRƯỜNG
Tìm trường thuộc phạm vi khu phố, tìm trường dựa trên
chương trình hoặc mối quan tâm, hoặc khám phá tất cả
các trường học trên toàn Denver.

720-423-3493

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn giáo dục sơ cấp
dành cho trẻ 3 và 4 tuổi và chương trình mẫu giáo.
earlyeducation.dpsk12.org

CÁC DỊCH VỤ PHIÊN DỊCH VÀ BIÊN DỊCH

foodservices.dpsk12.org

schoolfinder.dpsk12.org
GIÁO DỤC MẦM NON (ECE)

720-423-2678
THÀNH CÔNG Ở ĐẠI HỌC VÀ NGHỀ NGHIỆP

DỊCH VỤ GHI DANH

KẾT NỐI KHÁM PHÁ (DISCOVERY LINK)
Thắc mắc về các chương trình trước và sau giờ
học hoặc chương trình cộng đồng.

VĂN PHÒNG GIÁM ĐỐC HỌC KHU
Tìm hiểu thêm về hoặc liên lạc với giám đốc học khu.

720-423-3493

TRÁCH NHIỆM, NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ

collegeandcareer.dpsk12.org
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communications.dpsk12.org

720-423-2040

transportation.dpsk12.org
720-423-4600

LÀM VIỆC TÌNH NGUYỆN VỚI DPS
Tìm hiểu cách thức bắt đầu làm việc tình nguyện, cách
thức quyên tặng cho DPS và khám phá các cơ hội sẵn có.
volunteerservices.dpsk12.org

BAN CƠ HỘI VÀ BÌNH ĐẲNG CHO HỌC SINH
Thông tin về các nguồn hỗ trợ giao tiếp xã hội-cảm xúc,
y tá học đường, giáo dục đặc biệt, dịch vụ tâm lý và công
tác xã hội, tài năng và năng khiếu, các phương tiện hỗ
trợ 504, chương trình theo tiêu đề liên bang, đăng ký
Medicaid và các chương trình y tế học đường.

720-423-3002

LÀM VIỆC CHO DPS
Tham gia Đội ngũ DPS và tìm hiểu cách thức quý vị có thể
giúp sự nghiệp của mình tạo nên sự khác biệt.

studentequity.dpsk12.org

careers.dpsk12.org

720-423-3437

720-423-3200
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