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MỤC LỤC

Thông tin trong Cẩm nang Ghi danh có thể thay đổi và một vài thông tin có thể đã thay đổi kể từ ngày in cuốn cẩm nang này. Ấn bản này không phải là 
danh mục thông tin hoàn chỉnh về tất cả các trường học DPS. DPS không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc từ ngữ trong các mục quảng cáo của các tổ 
chức độc lập có trong cuốn cẩm nang này. 
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DPS 
HỌC KHU CÔNG LẬP DENVER
Có khoảng 200 trường đang phục vụ  
học sinh ở thành phố và quận Denver, 
Colorado.

ECE 
GIÁO DỤC MẦM NON
Thuật ngữ ECE và giáo dục mầm non có 
thể thay thế cho nhau và được dùng để 
chỉ các chương trình học dành cho trẻ em 
3 và 4 tuổi.

GT 
TÀI NĂNG VÀ NĂNG KHIẾU
Chương trình dành cho các học sinh thể 
hiện khả năng, tài năng hoặc tiềm năng 
đạt được thành tích nổi bật đến nỗi các 
em cần phải có các chương trình đặc biệt 
để đáp ứng nhu cầu học tập của mình. 

HGT 
TÀI NĂNG VÀ NĂNG KHIẾU CAO
Một lựa chọn cho các học sinh với các khả 
năng học tập và nhu cầu giao tiếp xã hội và 
cảm xúc đặc biệt mà không thể được đáp 
ứng trong lớp học truyền thống thông thường.

ELA 
HỌC ANH NGỮ 
Dịch vụ hỗ trợ các học sinh nói một ngôn 
ngữ khác không phải là tiếng Anh.

SPF 
MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
CỦA TRƯỜNG HỌC  
Các trường học được đánh giá hàng năm 
và  nhận được mức xếp hạng về hiệu quả 
hoạt động tổng quát dựa trên điểm số đạt 
được trong các tiêu chí của mô hình.

ĐÔI NÉT VỀ DPS 

92,000+
học sinh

TĂNG 35%   
số học sinh tốt nghiệp 

kể từ năm 2009

HƠN 46%
học sinh nói  

ngôn ngữ khác không 
phải là tiếng Anh 

180
ngôn ngữ khác nhau 
được học sinh chúng 

tôi sử dụng  

Khoảng

200
trường học.

 
CÁC LOẠI TRƯỜNG

TRƯỜNG DO HỌC KHU QUẢN LÝ
Được điều hành, giám sát và hỗ trợ 
bởi DPS và Hội đồng Giáo dục của 
DPS.
 
› TRƯỜNG CHUYÊN hoặc chương trình 
chuyên chú trọng đến một phương pháp 
học tập hoặc nhu cầu giáo dục cụ thể, 
hoặc phục vụ một đối tượng học sinh có 
cùng lĩnh vực quan tâm, và có thể cung 
cấp dịch vụ đưa đón cho những học sinh 
nào sống bên ngoài khu phố của trường.
 
› CÁC TRƯỜNG CÁCH TÂN được 
Hội đồng giáo dục DPS và Sở Giáo dục 
Colorado công nhận diện cách tân, cho 
phép linh hoạt hơn trong chương trình 
giáo dục, cách bố trí nhân sự, lịch học và 
ngân sách để đáp ứng tốt nhất nhu cầu 
của học sinh. 

 
 
TRƯỜNG ĐẶC QUYỀN
Các trường công lập hoạt động độc 
lập, do một Ban Giám Đốc độc lập 
điều hành

› Tất cả các trường đặc quyền đều có 
trách nhiệm trước Hội đồng Giáo dục DPS 
về các tiêu chuẩn kết quả học thuật, giống 
như các trường do Học khu quản lý. 
 
› Trường đặc quyền được linh hoạt trong 
việc biên soạn các chương trình giáo dục 
và chính sách trường học riêng của mình.
 
› Một vài trường đặc quyền phục vụ một 
phạm vi ranh giới cư trú khu phố hoặc 
dành ưu tiên cho những học sinh nào 
sống trong một khu vực qui định.

CẨM NANG THAM KHẢO NHANH

KẾT NỐI  VỚI  DPS 
#everychildsucceeds
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CÁC LOẠI TRƯỜNG  
TIẾP THEO

TRƯỜNG CHUYỂN TIẾP CHUYÊN SÂU 
(INTENSIVE PATHWAYS SCHOOLS)
Được xác định qua nguồn hỗ trợ tăng 
cường, giúp học sinh chuẩn bị cho đại 
học và nghề nghiệp

›  Các chương trình toàn diện, có cấp văn bằng 
cung cấp các khóa Học Song Song, Chương 
trình Nâng cao, phục hồi tín chỉ, các dịch vụ 
toàn diện, tư vấn đại học và nghề nghiệp, 
cũng như các cơ hội thực tập.

›  Hầu hết các trường chỉ tiếp nhận học sinh 
theo đơn xin học.

Bốn loại trường này là:
›  TRƯỜNG CHUYỂN TIẾP CHUYÊN SÂU 

(INTENSIVE PATHWAY SCHOOL)
Hỗ trợ chuyên sâu cho các nhóm học sinh cụ 
thể, ví dụ như các thanh thiếu niên mang thai 
và đang nuôi con, những học sinh rất cần hỗ 
trợ hành vi tăng cường.

›  TRUNG TÂM CHUYỂN TIẾP ĐA NGÀNH 
(MULTIPLE PATHWAYS CENTER) 

Hỗ trợ chuyên sâu về học tập và hành vi cho 
học sinh có độ tuổi thường là từ 16 đến 18 
tuổi và việc hoàn tất tín chỉ bị trễ đến hai năm.

›  TRUNG TÂM KHUYẾN HỌC  
(ENGAGEMENT CENTER)

Khóa học tăng tốc cho học sinh thường có độ 
tuổi khoảng từ 18 đến 20 và còn phải hoàn 
thành thêm khoảng 100 tín chỉ để được tốt 
nghiệp.

›  TRƯỜNG ĐẶC QUYỀN CHUYỂN TIẾP 
CHUYÊN SÂU (INTENSIVE PATHWAYS 
CHARTER) 

Hỗ trợ chuyên môn và chuyên sâu về học tập 
và hành vi.
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TÌM HIỂU MÔ HÌNH HIỆU 
QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA 
TRƯỜNG HỌC

HỆ THỐNG SPF ĐÁNH GIÁ NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ? 
Khi cân nhắc xem các trường học đang phục vụ học sinh của mình như 
thế nào, DPS xem xét sáu lĩnh vực sau:

› THÀNH TÍCH CỦA HỌC SINH (TÌNH TRẠNG): Học sinh đạt kết quả tốt như 
thế nào trong các kỳ thẩm định của tiểu bang trong một năm học nhất định

› MỨC TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH THEO THỜI GIAN (MỨC TIẾN BỘ):  
Mức tiến bộ học tập học sinh đạt được từ năm nay qua năm khác trong các kỳ 
thẩm định của tiểu bang

› MỨC ĐỘ CHUYÊN TÂM VÀ HÀI LÒNG CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH:  
Mức độ trường học kết nối với các phụ huynh và gia đình.

› BÌNH ĐẲNG: Mức độ trường học phục vụ các học sinh bất kể nguồn gốc xuất 
thân, sắc tộc hoặc năng lực

› MỨC ĐỘ SẴN SÀNG SAU TRUNG HỌC (TÌNH TRẠNG): Mức độ các 
trường trung học phổ thông chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng cho đại học và 
nghề nghiệp

› MỨC ĐỘ SẴN SÀNG SAU TRUNG HỌC (MỨC TIẾN BỘ): Mức độ các 
trường trung học phổ thông chuẩn bị giúp học sinh sẵn sàng cho đại học và 
nghề nghiệp qua thời gian

TRANG WEB: spf.dpsk12.org 
EMAIL: spf@dpsk12.org
 
Học khu Công lập Denver sử dụng Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học 
(SPF), được xem là phiếu báo điểm của từng trường. Công cụ này giúp cung 
cấp thông tin giá trị cho các trường học và phụ huynh về các lĩnh vực mà 
trường đang thực hiện tốt và những lĩnh vực nào cần cải tiến. 

Đây cũng là một trong những công cụ mà phụ huynh và các gia đình có thể 
sử dụng để xác định xem trường nào là tốt nhất cho con em họ. Chúng tôi 
khuyến khích các gia đình nên tìm hiểu, bắt đầu từ trường học trong khu 
phố của mình.

TÌNH TRẠNG LÀ GÌ?  
Tình hình hoạt động của trường học tại một thời điểm.  
VÍ DỤ: số học sinh tốt nghiệp trong một năm học nhất định

MỨC TIẾN BỘ LÀ GÌ?  
Mức độ hiệu quả hoạt động của trường học qua một vài năm. 
VÍ DỤ: mức tăng/giảm số học sinh tốt nghiệp qua vài năm

Để biết thông tin thêm về Mô hình 
Hiệu quả Hoạt động Trường học 
DPS, và xem video giải thích về 
SPF, vui lòng truy cập  
spf.dpsk12.org.
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MỨC XẾP HẠNG TỔNG QUÁT
Dựa trên tỷ lệ phần trăm số điểm đạt được trong mọi lĩnh 
vực, các trường sẽ nhận được một trong năm mức đánh 
giá xếp hạng tổng quát sau đây.

XUẤT SẮC (80 đến 100%): Trường đang hoạt động 
rất hiệu quả trong lĩnh vực tiến bộ học thuật, sĩ số học 
sinh ghi danh, mức độ hài lòng của phụ huynh và các 
lĩnh vực khác.

ĐẠT YÊU CẦU (51 đến 79%): Trường đang hoạt động 
hiệu quả nhưng vẫn còn vài lĩnh vực cần cải tiến.

DIỆN THEO DÕI (40 đến 50%): Trường đang hoạt 
động không hiệu quả và có một vài lĩnh vực cần chú 
trọng cải tiến. “Diện theo dõi” nghĩa là DPS cung cấp 
thêm nguồn hỗ trợ và các phòng ban cụ thể làm việc với 
nhà trường để bảo đảm trường đạt tiến bộ.

DIỆN THEO DÕI ƯU TIÊN (34 đến 39%): Trường có 
nhiều lĩnh vực cần tập trung chú trọng. Trong trường 
hợp này, DPS thường xác định thêm các phương thức 
để hỗ trợ nhà trường. 

DIỆN THỬ THÁCH (0 đến 33%): Trường đang hoạt 
động  kém hơn rất nhiều so với yêu cầu và cần hỗ trợ 
thêm nhiều. DPS sẽ tăng cường hỗ trợ để giúp nhà 
trường tạo ra các thay đổi quan trọng mà học sinh của 
trường cần để thành công. Trong một vài trường hợp, 
nếu trường liên tục có mức hiệu quả hoạt động thấp, 
DPS có thể thay đổi chương trình học tập hoặc đội ngũ 
nhân viên hoặc Hội đồng Giáo dục có thể quyết định cần 
bắt đầu lại hoàn toàn với mô hình trường mới có thể đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu của học sinh và cộng đồng.

MỨC XẾP HẠNG SPF 2016:
Các mức xếp hạng SPF dành cho mỗi trường 
được thể hiện trong cuốn cẩm nang hướng dẫn 
ghi danh này, sử dụng các ký hiệu hình ảnh dưới 
đây. Phần trên của ký hiệu thể hiện mức xếp 
hạng “Tổng quát” của từng trường, phần bên 
dưới thể hiện “Mức Tiến bộ Học tập của Học 
sinh”. Vui lòng lưu ý SPF chỉ là một yếu tố để 
quyết định trường nào là tốt nhất cho con quý vị.

MỨC XẾP HẠNG TIẾN BỘ
Mức Tiến bộ Học tập của Học sinh là một chỉ báo góp 
phần vào mức xếp hạng tổng quát của từng trường. Các 
trường nhận được một trong bốn mức xếp hạng tiến bộ:
 
VƯỢT:   80 đến 100%
ĐẠT:   51 đến 79%
GẦN ĐẠT:   34 đến 50%
KHÔNG ĐẠT:   0 đến 33%

CÁC TRƯỜNG HỌC ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ NHƯ THẾ NÀO? 
SPF sử dụng hệ thống ký hiệu bằng màu sắc để thể hiện tổng quát mức độ hiệu quả hoạt động của các trường học, 
cả về tình trạng và mức tiến bộ. Mức xếp hạng này được dựa trên số điểm mỗi trường đạt được trong mỗi lĩnh vực 
với thông tin tóm tắt trong trang trước. 

63% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

46% TỔNG QUÁT > Theo dõi
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CÁC TIÊU CHUẨN HỌC TẬP
DPS áp dụng 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 LÀ GIÚP HỌC SINH SẴN SÀNG CHO ĐẠI HỌC VÀ NGHỀ 
NGHIỆP. Các tiêu chuẩn học tập giúp học sinh hiểu rõ về nội dung học tập ở 
mỗi cấp lớp. Do kiến thức học tập tích lũy từ năm này qua năm khác, các tiêu 
chuẩn này xác định các kỹ năng học sinh cần để tốt nghiệp trung học phổ thông 
và trang bị kiến thức cho đại học và nghề nghiệp trong thế kỷ 21.

› TRỌNG TÂM LÀ ĐỂ XÂY DỰNG VỐN HIỂU BIẾT SÂU HƠN. 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.

CÁC KỲ THẨM ĐỊNH
Các Biện pháp Đánh giá Thành công trong Học tập của Colorado 
(CMAS) là các bài thẩm định của tiểu bang Colorado. Phù hợp với Các 
Tiêu chuẩn Học tập của Colorado, CMAS chú trọng đến các kỹ năng cần 
thiết cho học sinh - tư duy phản biện, hợp tác và giải quyết vấn đề.

› MỤC TIÊU LÀ BẢO ĐẢM ĐẠT TIẾN BỘ TRONG HỌC TẬP. DPS hỗ trợ 
Các Biện pháp Đánh giá Thành công trong Học tập của Colorado nhằm bảo 
đảm học sinh đang theo sát tiến trình để tốt nghiệp với tâm thế được chuẩn bị 
sẵn sàng cho thế kỷ 21. Các Tiêu chuẩn của chúng tôi đã phát triển cao hơn; 
chúng tôi cần một phương thức đo lường  khác để đánh giá mức tiến bộ trong 
học tập của học sinh.

› TRỌNG TÂM LÀ ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC ƯU ĐIỂM THẾ MẠNH VÀ NHU 
CẦU. Các Biện pháp Đánh giá Thành công trong Học tập của Colorado giám 
sát tiến bộ và xác định mức độ cần phát triển khi học sinh chuyển từ cấp lớp 
này lên cấp lớp khác, cho đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông. 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.

MỤC ĐÍCH LÀ GIÚP MỖI HỌC SINH ĐỀU THÀNH CÔNG. 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. Các tiêu chuẩn này 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.

Quý vị phụ huynh nên tìm hiểu về các tiêu chuẩn học tập và các kỳ thẩm định này 
thông qua các giáo viên và hiệu trưởng của trường nơi con em mình theo học 
để tham gia vào việc học tập của các em. 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. Để tìm hiểu thông tin về CMAS, kể cả thông tin cập nhật về 
các thay đổi trong thi cử, vui lòng truy cập standards.dpsk12.org/assessments.

Có thay đổi gì trong cách thức đánh 
giá xếp hạng các trường học kể từ 
năm ngoái hay không?
 
Chúng tôi không có SPF trong năm 2015 
do chúng tôi không có đủ thông tin để cho 
biết hiệu quả hoạt động của các trường 
học. Kể từ khi chuyển từ kỳ thi TCAP sang 
CMAS, bây giờ chúng tôi đã có đầy đủ 
thông tin để cho biết hiệu quả học tập hiện 
tại của học sinh cũng như mức tiến bộ mà 
các em đạt được trong hai năm qua.

Chúng tôi cũng thêm chỉ báo Bình đẳng 
vào SPF để đạt mục tiêu của bản Kế hoạch 
Denver 2020 trong việc xóa bỏ khoảng 
cách về cơ hội. Giờ đây, các trường phải 
có trách nhiệm hơn trong việc phục vụ các 
học sinh da màu, học sinh nghèo, học sinh 
nói đa dạng ngôn ngữ và học sinh khuyết 
tật. Chúng tôi cũng tăng gần gấp đôi các 
biện pháp đánh giá, tập trung chú trọng 
vào giáo dục đọc viết sơ cấp để hỗ trợ mục 
tiêu cung cấp cho mỗi học sinh nền tảng 
để thành công. Ngoài ra, chúng tôi kết hợp 
các chỉ báo mức hài lòng của phụ huynh, 
mức hài lòng của học sinh và mức tái ghi 
danh vào mục chỉ báo mới Mức độ Hài lòng 
và Chuyên tâm của Phụ huynh/Học sinh.

Để biết thêm thông tin về Mô hình Hiệu quả 
Hoạt động của Trường học, vui lòng truy cập  
spf.dpsk12.org�

TÌM HIỂU MÔ 
HÌNH HIỆU QUẢ 
HOẠT ĐỘNG CỦA 
TRƯỜNG HỌC
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YÊU CẦU TỐT NGHIỆP  
CẬP NHẬT CHO KHÓA TỐT 
NGHIỆP NĂM 2021 
CHÚ TRỌNG ĐẾN CÁC KỸ NĂNG CỦA THẾ KỶ 21
DPS đang tiến thêm một bước gần hơn đến mục tiêu bảo đảm giúp mỗi học sinh sẵn 
sàng cho đại học và nghề nghiệp – mục tiêu chính của Kế hoạch Denver 2020 – bằng 
cách áp dụng các yêu cầu tốt nghiệp cập nhật, bắt đầu từ khóa tốt nghiệp năm 2021.

Theo các yêu cầu mới, học sinh sẽ tiếp tục tham gia chương trình học khắt khe gồm các môn 
tiếng Anh, toán, khoa học, nghiên cứu xã hội, nghệ thuật, giáo dục thể chất và các môn tự 
chọn. Ngoài yêu cầu hoàn tất các khóa học này, học sinh cũng cần phải thể hiện năng lực 
trong môn tiếng Anh và toán qua nhiều dạng bài kiểm tra và bài tập dự án khác nhau, hoặc 
bằng cách đạt được các chứng chỉ qui định.

Với các yêu cầu tốt nghiệp mới này, văn bằng tốt nghiệp DPS sẽ có ý nghĩa xác nhận học sinh 
đã được chuẩn bị sẵn sàng cho thế kỷ 21, bất kể học sinh tốt nghiệp trường trung học phổ 
thông nào. Tuy học sinh sẽ có các yêu cầu nhất quán tại mỗi trường, nhưng các Kế hoạch Học 
tập và Nghề nghiệp Cá nhân (ICAP) sẽ tạo cơ hội cho các em chọn các môn học bắt buộc và 
môn tự chọn đáp ứng được mục tiêu học tập và nghề nghiệp của chính mình.

Về cơ bản, các yêu cầu này sẽ giúp học sinh được chuẩn bị tốt hơn khi tốt nghiệp.
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GHI DANH VÀ CHỌN TRƯỜNG

1. TÌM HIỂU
Tìm hiểu thêm về các trường mà quý vị có thể quan tâm, 
bắt đầu từ trường học trong khu phố của quý vị, nơi quý vị 
được bảo đảm có chỗ. Sử dụng cuốn Cẩm nang Hướng 
dẫn Ghi danh về các Trường học Xuất sắc và Tìm Trường 
(SchoolMatch) (schoolmatch.dpsk12.org). Tham dự buổi 
Thông tin Triển lãm các Trường học Xuất sắc vào ngày 9 
tháng Mười Một, cũng như các sự kiện triển lãm khu vực 
và xếp lịch tham quan từng trường riêng. 

2. SẮP XẾP THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN
Sẵn sàng điền đơn Chọn Trường bằng cách sắp xếp theo 
thứ tự năm trường mà quý vị ưu tiên nhất.

3. HOÀN THÀNH
Điền toàn bộ đơn Chọn Trường, kể cả sắp xếp theo thứ tự 
năm trường quý vị ưu tiên nhất, khi bắt đầu có mẫu đơn 
vào ngày 5 tháng Một, 2017. Học sinh có thể ghi tên trường 
thuộc phạm vi cư trú của em - hoặc bất kỳ trường nào trong 
khu vực ghi danh - là trường ưu tiên nhất.

4. NỘP ĐƠN
Nộp đơn có chữ ký và đề ngày tháng trễ nhất vào ngày 31 
tháng Một, 2017. Học sinh nào hiện đang theo học tại DPS 
nên nộp đơn trên mạng trực tuyến qua Cổng Thông tin 
dành cho Phụ huynh DPS. Có thể nộp lại mẫu đơn giấy tại 
bất kỳ trường DPS nào, hoặc tại văn phòng Dịch vụ Chọn 
trường và Ghi danh tại 3131 Eliot St. (Kế trường Trung học 
Phổ thông North) hoặc tại 4800 Telluride St., Building 5 ở 
Khu học xá Evie Dennis.

CÁC BƯỚC MÀ QUÝ VỊ VÀ CON 
QUÝ VỊ CẦN THỰC HIỆN

HÃY ĐÁNH DẤU 
LỊCH CỦA QUÝ VỊ:
Thủ tục Chọn Trường 

bắt đầu từ  
Ngày 5-31  

Tháng Một, 2017  
vào lúc 4 giờ chiều

Bước tiếp theo là gì?
Chọn Trường sẽ đối chiếu năm trường ưu tiên nhất của 
con quý vị với chỗ trống có sẵn của mỗi trường và chính 
sách ưu tiên của Học khu (ví dụ như ưu tiên cho anh chị 
em của học sinh). Đối với các trường có số lượng học sinh 
quan tâm nhiều hơn khả năng tiếp nhận, học sinh sẽ được 
ấn định ngẫu nhiên một mã số rút thăm để xác định thứ tự 
các em được vào học. Mọi học sinh đều được dành chỗ tại 
trường mà em ưu tiên nhất nếu trường còn chỗ trống.

Tất cả các gia đình học sinh sẽ được thông báo về trường 
mà các em được nhận vào học cũng như việc ghi tên vào 
danh sách chờ, trễ nhất vào giữa tháng Ba năm 2017. Để 
biết thêm thông tin, vui lòng gửi email đến schoolchoice@
dpsk12.org�

TRANG WEB: SchoolChoice.dpsk12.org 
PHONE: 720-423-3493

Học khu Công lập Denver tin rằng mọi học sinh đều nên có cơ hội tiếp cận một nền giáo 
dục chất lượng như nhau, bất kể nguồn gốc xuất thân hoặc nơi em cư ngụ trong thành phố 
Denver. Do đó, bất kỳ học sinh nào muốn theo học tại trường không phải là trường thuộc 
phạm vi cư trú và được tự động ấn định, đều có thể tham gia thủ tục Chọn Trường. Để xác 
định trường trong phạm vi khu phố của quý vị, vui lòng truy cập schoolfinder.dpsk12.org.

Với thủ tục Chọn Trường, các gia đình có thể nộp một mẫu đơn ghi danh cho mỗi học sinh, 
trong đó sắp xếp theo thứ tự ưu tiên năm 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 Chọn Trường của DPS được thiết kế để giúp sắp xếp tối 
đa số học sinh vào trường mà các em thích nhất. Mùa Chọn Trường kế tiếp diễn ra từ ngày 
5-31 tháng Một, 2017 cho năm học 2017-18.
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CHỌN TRƯỜNG:  
ĐÔI NÉT THÔNG TIN

› Mọi học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 đều 
được bảo đảm một chỗ trong trường thuộc 
phạm vi dành cho khu phố của em. Trong 
phạm vi các khu vực ghi danh, học sinh 
được bảo đảm một chỗ tại một trong số các 
trường trong khu vực, nhưng không nhất 
thiết là tại một trường nhất định.

› Nếu quý vị muốn con em mình theo học 
tại trường thuộc phạm vi dành cho khu phố, 
quý vị chỉ cần chọn trường đó là lựa chọn 
ưu tiên số 1 trong mẫu đơn Chọn Trường 
của quý vị.

› Thủ tục Chọn Trường sẽ ghi danh cho học 
sinh vào trường được ưu tiên cao nhất còn 
chỗ trống. Nếu quý vị không chọn trường 
trong khu phố của mình làm lựa chọn ưu tiên 
số 1 trong mẫu Chọn Trường, và con quý vị 
được ghi danh vào một trong các trường quý 
vị ưu tiên cao hơn, thì quý vị sẽ mất cơ hội 
chắc chắn được vào trường thuộc phạm vi 
cư trú dành cho khu phố của quý vị.

› Một vài trường có thể sẽ yêu cầu thêm một 
số bước ghi danh ví dụ như một buổi tuyển 
chọn hoặc các bước xác định năng lực. Các 
yêu cầu về ghi danh của riêng từng trường 
được liệt kê trong hồ sơ trường học của mỗi 
trường trong cuốn Cẩm nang Hướng dẫn 
Ghi danh này và tại schoolmatch.dpsk12.org.

Nếu quý vị thắc mắc liệu con quý vị có cần 
nộp mẫu đơn chọn trường hay không, vui 
lòng liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Chọn 
trường và Ghi danh.

Khu vực Ghi danh là gì?
Một số trường ở DPS nằm trong các khu vực ghi danh. Khu vực 
ghi danh là một khu vực địa lý nơi học sinh cư trú trong phạm vi đó 
được bảo đảm có chỗ tại một trong vài trường, không chỉ là một 
trường nhất định.

CÓ NHIỀU LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG KHU VỰC GHI DANH, 
BAO GỒM:

• Tăng cường cơ hội tiếp cận các trường học có hiệu quả hoạt 
động cao

• Tăng cường cơ hội tiếp cận các lựa chọn về chuyên chở

• Ưu tiên hơn các học sinh không cư trú trong khu vực đó

• Tiếp cận nhiều loại chương trình học khác nhau

Làm thế nào biết được liệu tôi có ở trong Khu vực Ghi 
danh hay không?
Điền địa chỉ của quý vị trong thanh công cụ Find Your 
Neighborhood School (Tìm Trường trong Khu phố của quý vị) tại  
schoolfinder.dpsk12.org�

DPS ĐỀ NGHỊ CÁC GIA ĐÌNH NÊN NỘP ĐƠN 
CHỌN TRƯỜNG TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN.

Cách thức này nhanh và dễ dàng hơn do không cần 
thủ tục giấy tờ và gia đình học sinh không cần phải 
đích thân nộp đơn ở trường hoặc ở trung tâm ghi danh.
 
Và do DPS không cần phải tự nhập dữ liệu vào máy, 
các gia đình sẽ được nhận kết quả ấn định trường học 
cho con em mình sớm hơn.
 
Các gia đình nên bảo đảm có tài khoản Cổng Thông tin 
dành cho Phụ huynh tại myportal.dpsk12.org, và điền 
mẫu đơn Chọn Trường trên mạng trực tuyến vào ngày 
5-31 tháng Một, 2017.

NỘP ĐƠN TRỰC TUYẾN!
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“ Ở TRƯỜNG, EM CẢM THẤY VUI NHẤT 
KHI Ở LỚP CÙNG VỚI CÁC BẠN HOẶC 
KHI ĐỌC SÁCH NGOÀI TRỜI�”



QUỸ HỌC KHU CÔNG LẬP DENVER
CỘNG ĐỒNG HỖ TRỢ ĐỂ GIÚP MỖI TRẺ EM ĐỀU THÀNH CÔNG

Là đối tác gây quỹ cho Học khu Công lập Denver, Quỹ DPS phát triển các 
nguồn lực và hỗ trợ cho các chương trình đã được chứng minh là có tác động 
có thể đánh giá được và đáng kể đến đời sống của học sinh. Các chương trình 
của chúng tôi giúp trẻ em thành công trong lớp học, khám phá tài năng của các 
em bên ngoài môi trường lớp học và giúp các em theo sát tiến trình để tốt nghiệp 
ở tâm thế sẵn sàng cho đại học hoặc nghề nghiệp. Tất cả chúng ta đều là DPS! 
Hãy tìm hiểu thêm về cách thức quý vị có thể hỗ trợ tất cả các học sinh và trường 
học của DPS bằng cách truy cập www.dpsfoundation.org
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CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (AP) 
Các lớp Nâng Cao (AP) cho học sinh trung học phổ thông có 
nhiều trải nghiệm nghiêm ngặt như trong trường đại học. AP 
là một giáo trình giảng dạy do Hội đồng Tuyển sinh Đại học 
soạn nên, với nhiều khóa học được chuẩn mực hóa, thường 
được công nhận là tương đương với các khóa học đại học. 
Những học sinh nào của chương trình AP đạt được đủ số 
điểm Kiểm tra AP Toàn quốc, đều có thể nhận được tín chỉ 
khóa học khi vào học trong các trường đại học và cao đẳng, 
giúp các em tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong những năm 
đại học. Các khóa học AP được cung cấp tại hơn 30 trường 
trung học phổ thông DPS.

NÂNG CAO THEO QUYẾT TÂM CÁ NHÂN 
(AVID) 
Nâng cao theo Quyết tâm Cá nhân (AVID) là một Hệ thống 
Sẵn sàng cho Đại học, được giới thiệu cho DPS vào năm 
2013, được thiết kế nhằm nâng cao chiến lược giảng dạy, 
học tập trong toàn trường và chuẩn bị sẵn sàng cho các 
học sinh vào học tại trường đại học và cao hơn nữa. Các 
chiến lược AVID và Lớp Tùy chọn AVID được thực hiện tại 
hơn 25 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ 
thông của DPS.

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC SINH  
THỔ DÂN CHÂU MỸ DA ĐỎ (NASSP) 
Chương trình Hỗ trợ Học sinh Thổ dân châu Mỹ da đỏ 
(NASSP) và các Trường học Giáo dục Trọng tâm cho Thổ 
dân châu Mỹ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ bằng cách gộp các 
học sinh có chung một nền văn hóa và di sản vào trong cùng 
một chương trình. Mục tiêu của chương trình là nâng cao tỷ 
lệ tốt nghiệp của các học sinh Thổ dân châu Mỹ Da đỏ và Thổ 
dân Alaska. Liên lạc với NASSP tại số 720-423-2042 để biết 
thêm thông tin.

TRƯỜNG TRỌNG TÂM NGHỆ THUẬT
Các trường trọng tâm nghệ thuật kết hợp các phương pháp 
khám phá nghệ thuật (nghệ thuật thị giác, kịch nghệ, nhảy/
múa, âm nhạc) với phương pháp giảng dạy nghiêm ngặt vào 
trong các môn học như đọc, viết và khoa học. Để tìm các 
chương trình nghệ thuật dành cho lớp sáu đến 12 ở từng 
trường, vui lòng truy cập arts.dpsk12.org/school-locator/

KẾT NỐI NGHỀ NGHIỆP 
(CAREERCONNECT) DPS 
Chương trình Kết nối Nghề nghiệp DPS là một chương trình 
tổng hợp, cung cấp cho học sinh nhiều khóa học giáo dục kỹ 
thuật và dạy nghề (CTE), đồng thời kết nối các em với các 
công ty đối tác và các tổ chức giáo dục đại học để các em 
được có các trải nghiệm thực tế tại nơi làm việc cũng như 
được dẫn dắt hướng dẫn. Các khóa học dành cho cấp trung 
học cơ sở chỉ mang tính tìm hiểu khám phá, trong khi các 
khóa học của cấp trung học phổ thông bao gồm chương trình 
từ trình độ bắt đầu cho đến nội dung nâng cao, và bao gồm 
nhiều trải nghiệm bên ngoài lớp học. 

Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS tạo cơ hội cho 
học sinh lấy tín chỉ đại học và kết nối với các trường đại 
học bốn năm, các trường cao đẳng cộng đồng và kỹ thuật 
hai năm, các chương trình học việc, và các chứng chỉ của 
nguồn lao động việc làm. Chương trình này trang bị cho các 
học sinh tốt nghiệp những kỹ năng nhiều nơi đang cần và 
đưa đến các cơ hội học tiếp hoặc làm việc trong các ngành 
công nghiệp tăng trưởng nhanh nhất và có cơ hội cao nhất 
của Colorado. ACEConnect là một nguồn hỗ trợ cho học 
sinh khuyết tật, giúp các em phát triển các kỹ năng để sẵn 
sàng cho bậc học sau trung học phổ thông và nguồn lao 
động việc làm.

ASCENT 
ASCENT tạo cơ hội cho học sinh theo học đại học trong trọn 
một năm, không tính học phí, sau khi đã hoàn tất các yêu 
cầu tốt nghiệp phổ thông trung học. Học sinh phải nộp đơn 
bày tỏ Ý định Tham gia, viết câu trả lời dài một trang giấy cho 
một câu hỏi/tình huống đặt ra, nộp ít nhất một thư giới thiệu, 
ở tâm thế sẵn sàng cho bậc đại học trong chương trình học 
tập mà em đã chọn lựa và phải hoàn tất 12 giờ tín chỉ đại học 
(các lớp có mã số 100 hoặc cao hơn) trước khi kết thúc năm 
cuối cấp của mình.

HỌC SONG SONG 
Chương trình Học Song Song cho phép học sinh tham 
gia các khóa học tại các trường cao đẳng và đại học ở địa 
phương trong khi vẫn đang học trung học phổ thông. Các em 
nhận được tín chỉ trung học và đại học cùng một lúc. Chương 
trình Học Song Song có tại tất cả các trường trung học phổ 
thông và một số trường đặc quyền của DPS. Cơ hội tham gia 
chương trình Học Song Song là tùy thuộc vào mức độ học 
sinh sẵn sàng cho đại học cũng như vào Kế hoạch Học tập 
và Nghề nghiệp Cá nhân (ICAP) mà học sinh cùng soạn lập 
với chuyên gia tư vấn hoặc quản lý trường của em. 

CHƯƠNG TRÌNH TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC
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QUỸ HỌC BỔNG DENVER
ĐẠI HỌC. ĐIỀU ĐÓ HOÀN TOÀN CÓ THỂ.
Quỹ Học bổng Denver giúp ước mơ vào đại học của hàng ngàn học sinh 
tốt nghiệp DPS hàng năm thành hiện thực. Các trung tâm Tương lai nằm 
tại 12 trường trung học phổ thông DPS sẵn sàng giúp đỡ các học sinh lớp 
12 lập kế hoạch cho việc vào đại học hoặc các trường kỹ thuật. Học bổng 
sẽ được trao cho những học sinh hội đủ điều kiện và hiện đang học tại một 
trường trung học phổ thông DPS trong suốt bốn năm.

www.denverscholarship.org
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PHỤC HỒI TÍN CHỈ 
Chương trình Phục hồi Tín chỉ cho phép học sinh có quyền 
lựa chọn để lấy tín chỉ cho các khóa học mà các em đã không 
đạt yêu cầu. DPS cung cấp dịch vụ Phục hồi Tín chỉ dưới 
dạng chương trình trực tuyến dựa trên năng lực do giáo viên 
hỗ trợ tại tất cả các trường trung học phổ thông do Học Khu 
quản lý.

TRUNG TÂM Y TẾ TẠI TRƯỜNG CỦA 
DENVER HEALTH 
Các Trung tâm Y tế tại Trường của Denver Health là  các 
phòng khám mà bất kỳ học sinh DPS nào cũng có thể sử 
dụng miễn phí nếu cần khám sức khỏe hoặc có các nhu cầu 
y tế khác.

QUỸ HỌC BỔNG DENVER (DSF) -TRUNG 
TÂM TƯƠNG LAI 
Các Trung tâm Tương lai của Quỹ Học bổng Denver (DSF) 
là chương trình hợp tác với Quỹ Học bổng Denver và hỗ trợ 
các học sinh khi các em chuẩn bị vào các trường đại học bốn 
năm, cao đẳng hai năm hoặc trường kỹ thuật. Các chuyên 
viên tư vấn giúp học sinh nộp đơn, tìm học bổng và thành 
công ở cấp đại học.

HỌC TẬP KHÁM PHÁ 
Chương trình Học tập Khám phá kết hợp cách giảng dạy 
truyền thống  trong các môn học căn bản với các dự án phục 
vụ cộng đồng và thực hành, hỗ trợ học sinh tìm hiểu thế giới 
bên ngoài lớp học.

CHƯƠNG TRÌNH
VĂN BẰNG TÚ TÀI QUỐC TẾ (IB) 
Chương trình Văn bằng Tú tài Quốc tế (IB) hiện có tại hơn 
11 trường DPS, cung cấp giáo trình giảng dạy có yêu cầu 
cao, nhất quán và rất được coi trọng trên toàn thế giới. Các 
trường IB chú trọng đến các quan điểm quốc tế về học tập 
và giảng dạy, đồng thời hỗ trợ học sinh tìm hiểu đầy đủ về 
nền văn hóa và ngôn ngữ quê hương của các em. Phương 
pháp giảng dạy IB theo Chương trình Sơ cấp, Trung cấp và 
chương trình Văn bằng Tốt nghiệp giúp học sinh phát triển 
các kỹ năng trí tuệ, cá nhân, cảm xúc và giao tiếp xã hội để 
giúp chuẩn bị cho học sinh đạt kết quả thành công trong thế 
giới toàn cầu hóa nhanh chóng.

TRƯỜNG TRỌNG TÂM QUỐC TẾ 
Các trường trọng tâm quốc tế  có một giáo trình riêng biệt, 
liên kết lớp học với cả thế giới. Học sinh tìm hiểu các nền văn 
hóa khác nhau và các quan điểm mang tính quốc tế, đồng 
thời phát triển các kỹ năng sẽ giúp các em thành công trong 
thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

CHƯƠNG TRÌNH MONTESSORI 
Chương trình Montessori quan sát và hỗ trợ sự phát triển tự 
nhiên của trẻ em trong môi trường học tự chủ. Các chương 
trình Montessori của DPS chú trọng tới việc giúp trẻ em phát 
triển các kỹ năng sáng tạo, giải quyết vấn đề, giao tiếp xã hội 
và quản lý thời gian.

TRƯỜNG TRỌNG TÂM KHOA HỌC 
Các trường trọng tâm khoa học chú trọng đặc biệt tới giáo 
dục khoa học và công nghệ qua giáo trình giảng dạy và giáo 
viên chuyên ngành.

CHƯƠNG TRÌNH TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC  TIẾP THEO
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CHUYÊN CHỞ

TRANG WEB: transportation.dpsk12.org
SỐ ĐIỆN THOẠI: 720-423-4600

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. Sau đây 
là các dịch vụ và chương trình hiện đang được cung cấp.

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 2.5 dặm.

HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (LỚP 9-12) đều hội đủ điều kiện được nhận dịch vụ chương trình 
RTD nếu các em theo học tại trường thuộc phạm vi cư trú dành cho khu phố và cư ngụ cách trường hơn 
3.5 dặm. Học sinh trung học phổ thông hội đủ điều kiện sẽ được nhận thẻ của Cơ quan Chuyên chở Khu 
vực (RTD) miễn phí từ trường của em. Để biết thêm thông tin về lộ trình xe buýt RTD, vui lòng truy cập 
transportation.dpsk12.org.

KHU VỰC GHI DANH
Học sinh sống trong một số khu vực nhất định, kể cả các khu vực ghi danh, sẽ được nhận dịch 
vụ chuyên chở dành riêng cho khu vực hoặc phạm vi ranh giới đó.

TỐC HÀNH THÀNH CÔNG (SUCCESS EXPRESS): Các hệ thống xe buýt học đường chạy trên  toàn vùng 
Viễn Đông Bắc và Cận Đông Bắc để cung cấp dịch vụ chuyên chở đến các trường DPS và về nhà trong 
mỗi cộng đồng.

TỐC HÀNH VÙNG TÂY NAM: Hệ thống chuyên chở phục vụ học sinh cư ngụ và theo học tại các trường 
trung học cơ sở trong các Khu vực Ghi danh cấp Trung học Cơ sở phía Tây và Tây Nam

KHU VỰC GHI DANH VIỄN ĐÔNG NAM: Hệ thống xe buýt phục vụ học sinh trong Khu vực Ghi danh cấp 
Tiểu học vùng Viễn Đông Nam (Holm, Samuels và Shoemaker). 

KHU VỰC GHI DANH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ GREATER PARK HILL/STAPLETON: Hệ thống chuyên 
chở phục vụ học sinh cấp trung học cơ sở trong khu phố Park Hill/Stapleton.

Để biết thông tin về lộ trình ở các khu vực này, vui lòng truy cập 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, xin xem mục hồ sơ các trường của cuốn cẩm nang này.

TRƯỜNG CHUYÊN 
Dịch vụ chuyên chở cho chương trình chuyên 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.

Thông tin về dịch vụ chuyên chở của từng trường có trong phần hồ sơ trường học của 
cuốn cẩm nang này trong các trang 27-98. Ngoài ký hiệu Chuyên chở, còn có ký hiệu 
cho biết loại dịch vụ chuyên chở cụ thể có ở mỗi trường.

18



CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT
Các chương trình giáo dục đặc biệt tại DPS là dựa trên nhu cầu 
của mỗi học sinh. Chuyên chở qua dịch vụ theo hợp đồng được 
cung cấp cho các học sinh có nhu cầu đặc biệt hiện đang theo học 
tại một trường thuộc phạm vi cư trú dành cho khu phố. Chuyên chở 
là một dịch vụ liên quan của 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 tại 720-423-3437 hoặc gửi email đến StuTrans@dpsk12.org.

HỌC ANH NGỮ
Khi trường trong ranh giới khu phố của học sinh Anh ngữ không 
có các dịch vụ Học Anh Ngữ (ELA), học sinh đủ điều kiện được 
vào học ở các trường trong khu vực ELA và được nhận dịch vụ 
chuyên chở đến trường trong khu vực của em. Để xem địa điểm 
các trường học thuộc khu vực ELA và hướng dẫn về chuyên chở 
dành cho học sinh Anh ngữ, vui lòng truy cập ela.dpsk12.org.
 
THỦ TỤC NỘP ĐƠN XIN ÁP DỤNG NGOẠI LỆ
DPS tôn trọng quyền tự do của các gia đình trong việc lựa chọn 
trường học phù hợp nhất với nhu cầu của con em họ. Học sinh 
nào chọn không theo học trường thuộc phạm vi khu phố của mình 
và không còn đáp ứng tiêu chí về điều kiện hội đủ, nhưng vẫn 
muốn tiếp tục đi xe buýt hiện tại, đều được yêu cầu điền Đơn xin 
Áp dụng Ngoại lệ về Chuyên chở. Có thể được phép hưởng ngoại 
lệ nếu xe buýt còn chỗ. Mẫu đơn xin áp dụng ngoại lệ sẽ được 
xử lý nhanh nhất có thể, tuy nhiên, thủ tục này có thể kéo dài 
tới một tháng. Có thể tìm thông tin chi tiết và các mẫu đơn tại  
myportal.dpsk12.org.

 
+PASS
Mọi học sinh hội đủ điều kiện sử dụng dịch vụ chuyên chở tại DPS 
và đi xe buýt học đường đều phải sử dụng thẻ +Pass hàng ngày. 
Thẻ +Plus bảo đảm các học sinh hội đủ điều kiện đang sử dụng 
dịch vụ xe buýt, và có chức năng như một hệ thống theo dõi. Để xin 
thay thẻ hoặc nhận thẻ tạm, vui lòng liên lạc với văn phòng trường 
con quý vị. Lưu ý: Giờ đây, phụ huynh có thể xem lộ trình xe buýt 
và dữ liệu lưu trên thẻ +Pass của con em mình bằng cách đăng 
nhập vào tài khoản Cổng thông tin dành cho Phụ huynh.

Phụ huynh của những học sinh đi xe buýt học đường màu vàng sẽ nhận được thông tin tức thời 
và cập nhật về dịch vụ xe buýt của con em mình qua Bus Bulletin (Bản tin xe Buýt). Phụ huynh 
sẽ được nhận tin nhắn, 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. Phụ huynh 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. 

MỚI: BẢN TIN XE BUÝT

19



DỊCH VỤ PHÁT HUY TÀI NĂNG VÀ 
NĂNG KHIẾU

TRANG WEB: GT.dpsk12.org
SỐ ĐIỆN THOẠI: 720-423-2056

Các dịch vụ Phát huy Tài năng và Năng khiếu là gì?
Các dịch vụ Phát huy Tài năng và Năng khiếu tại DPS 
được thiết kế dành cho các học sinh thể hiện khả năng, tài 
năng hoặc tiềm năng có thể đạt được thành tích đặc biệt 
và các em cần phải có các chương trình đặc biệt để đáp 
ứng nhu cầu của mình.

Ai hội đủ điều kiện?
Học sinh nào thể hiện nhu cầu vượt xa bạn bè cùng lứa 
tuổi có thể hội đủ điều kiện nhận dịch vụ Phát huy Tài năng 
và Năng khiếu (GT). Việc xác định nhận diện học sinh GT 
là tùy thuộc vào nhiều chỉ báo thể hiện khả năng vượt trội 
hơn lứa tuổi. Các chỉ báo của Học khu gồm thành tích và 
dữ liệu thông tin về năng lực, các bài thẩm định khả năng 
sáng tạo, hồ sơ bài làm và kết quả học tập khi thích hợp. 
Có thể xét duyệt cơ sở bằng chứng về học sinh dựa trên 
các đề xuất từ phụ huynh/người giám hộ, giáo viên hoặc 
từ học sinh khác hoặc tự đề cử.

Các dịch vụ Phát huy Tài năng và Năng khiếu có ở 
đâu?
Mỗi trường DPS có cấp lớp từ một đến tám đều có các 
dịch vụ Phát huy Tài năng và Năng khiếu tại trường và có 
một giáo viên phụ trách Phát huy Tài năng và Năng khiếu 
có thể cung cấp thêm thông tin. Mọi học sinh được xác 
định là Tài năng và Năng khiếu sẽ được nhận Kế hoạch 
Học tập Nâng cao trong các lĩnh vực thế mạnh của mình. 
Các trường đặc quyền là ngoại lệ; mỗi trường sẽ quyết 
định dịch vụ hỗ trợ Phát huy Tài năng và Năng khiếu cụ thể 
mà trường đó sẽ cung cấp.

Làm thế nào để tôi ghi danh cho con tôi vào chương 
trình Phát huy Tài năng và Năng khiếu?
Những học sinh từ lớp một đến lớp tám được xác định là 
có Tài năng và Năng khiếu sẽ nhận dịch vụ Phát huy Tài 
năng và Năng khiếu tại trường mà các em theo học; không 
cần nộp đơn hoặc thực hiện các bước ghi danh khác. Các 
trường đặc quyền là ngoại lệ; mỗi trường sẽ quyết định 
dịch vụ hỗ trợ Phát huy Tài năng và Năng khiếu cụ thể mà 
trường đó sẽ cung cấp.

Tôi có thể tìm hiểu thêm như thế nào?
Liên lạc với trường tiểu học hoặc trung học cơ sở mà con 
quý vị sẽ theo học để hỏi thông tin về các dịch vụ Phát huy 
Tài năng và Năng khiếu cụ thể.

 

 
CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG
VÀ NĂNG KHIẾU CAO (HGT)

TRANG WEB: GT.dpsk12.org
SỐ ĐIỆN THOẠI: 720-423-2056

Chương Trình HGT là gì?
Chương trình này cung cấp một lựa chọn cho học sinh từ 
lớp một đến lớp tám nào có năng lực học tập và nhu cầu 
giao tiếp xã hội - cảm xúc đặc biệt mà không thể được đáp 
ứng trong lớp học thông thường. Chương trình HGT tạo cơ 
hội cho học sinh được học với các giáo viên được đào tạo 
đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu của các em.

Chương trình HGT có ở đâu?
Các trường tiểu học Carson, Cory, Edison, Gust, Lena 
Archuleta, Morey, Polaris tại Ebert, Southmoor và Teller.

Ai hội đủ điều kiện?
Ban Phát huy Tài năng và Năng khiếu sẽ xác định học sinh 
nào là HGT qua thủ tục vào đầu mùa thu. Tất cả các học 
sinh mẫu giáo, lớp hai và lớp sáu đều được tự động kiểm 
tra sàng lọc cho thủ tục này. Học sinh ở các cấp lớp khác 
phải nộp đơn để được kiểm tra sàng lọc. Quy trình này kết 
hợp các chỉ báo khác nhau bao gồm thành tích và dữ liệu 
về năng lực, cũng như đề xuất của phụ huynh/người giám 
hộ, giáo viên, các học sinh khác hoặc do tự đề cử.

Làm thế nào để tôi ghi danh cho con tham gia 
chương trình HGT?
Để ghi danh, học sinh phải được xác định là hội đủ điều 
kiện cho chương trình chuyên hoặc năng khiếu cao. Khi 
học sinh được xác nhận là hội đủ điều kiện cho chương 
trình chuyên hoặc năng khiếu cao thì phụ huynh có thể liệt 
kê chương trình HGT tại các trường tiểu học Cory, Edison, 
Gust, Lena Archuleta, Polaris tại Ebert, Southmoor và/
hoặc Teller trong mẫu đơn Chọn Trường của mình. Vui 
lòng không liên lạc với từng trường để hỏi về thông tin nộp 
đơn HGT. Các gia đình sẽ được hỗ trợ tốt nhất khi làm việc 
trực tiếp với Ban Phát huy Tài năng và Năng khiếu.

ĐÁP ỨNG CÁC NHU CẦU CỦA CON QUÝ VỊ
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TRANG WEB: ela.dpsk12.org 
SỐ ĐIỆN THOẠI: 720-423-2040

Các dịch vụ ELA là gì?
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 để giúp học sinh Anh ngữ phát triển 
kiến thức trong các môn học cơ bản trong khi học tiếng Anh. 

Ai hội đủ điều kiện?
Mọi học sinh có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh và 
chưa thông thạo Anh ngữ đều hội đủ điều kiện nhận dịch vụ 
ELA.

Khi đăng ký, phụ huynh của tất cả các học sinh mới đều phải 
hoàn tất một mẫu đơn 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 một 
ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh được điền trong đơn 
HLQ, trường của quý vị sẽ đánh giá trình độ thông thạo Anh 
ngữ của con quý vị và giới thiệu chương trình nào có thể đáp 
ứng tốt nhất nhu cầu của học sinh đó. Sau đó, phụ huynh có 
thể lựa chọn một chương trình ELA cho con em mình.

Các dạng dịch vụ ELA khác nhau đó là gì?
Có ba dạng chương trình chính tại các trường DPS:

› ELA-S là các chương trình dành cho học sinh nói ngôn 
ngữ chính là tiếng Tây Ban Nha. Chương trình này giảng 
dạy bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Khi học sinh biết 
tiếng Anh khá hơn, phần hướng dẫn giảng dạy bằng tiếng 
Anh sẽ được tăng lên, và kết quả là học sinh có thể đọc viết 
trong cả hai ngôn ngữ.

› ELA-E (còn gọi là “Tiếng Anh như Ngôn ngữ thứ Hai”) là 
chương trình mà trong đó các môn học được giảng dạy bằng 
tiếng Anh bởi các giáo viên được huấn luyện đặc biệt. Các 
chương trình ELA-E là nhằm dành cho các học sinh nói tất 
cả các ngôn ngữ khác.

› SONG NGỮ Các trường học song ngữ có chương trình 
giảng dạy bằng cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh trong mọi 
lớp học trong suốt cả ngày. 

Bất kể là chương trình nào, mọi học sinh Anh ngữ đều có 
một tiết học hàng ngày dành riêng để Phát triển Anh ngữ.

Liên lạc với trường mà quý vị quan tâm để tìm hiểu thêm về 
các chương trình ELA của trường. Quý vị có thể tìm danh 
sách các chương trình ELA theo từng trường tại  
ela.dpsk12.org/parent-portal/programs�

Làm thế nào để tôi ghi danh cho con tôi được hưởng 
các dịch vụ ELA?
Hoàn tất Bản câu hỏi Ngôn ngữ Sử dụng tại Nhà khi đăng 
ký. Nếu con quý vị được xác định là học sinh học Anh ngữ, 
trường của em sẽ cho quý vị biết các chương trình ELA mà 
quý vị có thể lựa chọn và quý vị sẽ được yêu cầu điền Giấy 
Cho phép của Phụ huynh để chọn chương trình mà quý vị 
muốn cho con em mình.

HỌC ANH NGỮ (ELA)

DẤU CHỨNG NHẬN  
SONG NGỮ CỦA DPS:

Dấu Chứng nhận Song ngữ của 
DPS là một phần thưởng mà học 
sinh trung học phổ thông giành 
được khi đáp ứng đủ các yêu cầu 
tốt nghiệp phổ thông, và đã học và 
đạt trình độ thông thạo trong hai 
ngôn ngữ hoặc nhiều hơn trước khi 
tốt nghiệp trung học phổ thông.  
 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:  
ela.dpsk12.org/resources-2/seal-of-biliteracy/



Các chương trình giáo dục đặc biệt là gì?
Các trường học của DPS cung cấp các dịch vụ giáo 
dục đặc biệt đã được điều chỉnh cho phù hợp với nhu 
cầu của những học sinh khuyết tật. 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 có thể được hỗ trợ từ các nhân viên bán 
chuyên, y tá và chuyên gia chăm sóc sức khỏe tâm 
thần, cũng như các chuyên gia trị liệu âm ngữ/ngôn 
ngữ và vận động.

Ai hội đủ điều kiện?
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.

Ở đâu có các dịch vụ giáo dục đặc biệt? 
Tất cả các trường DPS, trong đó bao gồm cả các 
trường đặc quyền, cung cấp chương trình giáo dục 
đặc biệt dựa trên nhiều loại dịch vụ khác nhau. Các 
dịch vụ đó bao gồm dịch vụ hỗ trợ từ mức độ nhẹ đến 
vừa phải trong môi trường lớp học thông thường cho 
đến dịch vụ hỗ trợ với cường độ mạnh hơn trong các 
chương trình giáo dục đặc biệt.

Các chương trình giáo dục đặc biệt được cung cấp ở 
một số trường tuyển chọn, tùy theo nhu cầu của học 
sinh.

Làm thế nào để được sử dụng các dịch vụ giáo 
dục đặc biệt?
Học sinh không trực tiếp ghi danh nhận dịch vụ giáo 
dục đặc biệt. Thay vào đó, các gia đình tham gia vào 
tiến trình đánh giá tình trạng hội đủ điều kiện của con 
em mình và được cho biết về các dịch vụ mà con em 
mình sẽ nhận được sau khi DPS hoàn tất thủ tục thẩm 
định chính thức. Nếu quý vị tin rằng con em mình có 
thể đủ điều kiện nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt, vui 
lòng liên lạc trường mà quý vị quan tâm để yêu cầu 
tiến hành thủ tục thẩm định cho con quý vị.

ĐÁP ỨNG NHU CẦU 
CỦA CON QUÝ VỊ 
TIẾP THEO 
 
DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

TRANG WEB: STS.dpsk12.org
SỐ ĐIỆN THOẠI: 720-423-3437



XEM NHANH CÁC KÝ HIỆU

Các trang sau đây là hồ sơ các trường học, bao gồm thông tin về các chương 
trình, kết quả hoạt động, địa điểm và thông tin liên lạc của mỗi trường DPS. Hồ 
sơ trường học được sắp xếp theo khu vực. Lưu ý những ký hiệu này để biết 
được mỗi trường học có những chương trình và nguồn trợ giúp nào.

CHUYÊN CHỞ
Ngoài ký hiệu Chuyên chở, còn có ký hiệu cho biết loại dịch vụ chuyên chở 
cụ thể ở mỗi trường. Để biết thêm thông tin về các loại dịch vụ chuyên chở 
khác nhau, xem trang 18.

CHƯƠNG TRÌNH TRƯỚC VÀ SAU GIỜ HỌC
Học khu Công lập Denver và các tổ chức đối tác cung cấp các chương 
trình trước và sau giờ học để học sinh có một nơi an toàn trong các dịp 
nghỉ, dịp lễ và vào mùa hè. Các chương trình này sẽ cho học sinh những 
kinh nghiệm thực tế, phong phú để hỗ trợ sự phát triển về học tập, giao tiếp 
xã hội-cảm xúc cũng như khuyến khích các em tham gia nhiều hơn vào 
hoạt động của trường học.

ĂN SÁNG VÀ ĂN TRƯA
Các Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng cung cấp các chương trình ăn 
sáng và ăn trưa được chế biến từ đầu ở nhiều trường của DPS. Một vài 
trường cung cấp bữa sáng trong lớp học, đồ ăn nhẹ sau giờ học, chương 
trình ăn tối và các bữa ăn miễn phí trong thời gian nghỉ hè. Bữa sáng được 
cung cấp miễn phí cho học sinh ở tất cả các trường tham gia.

ĐỒNG PHỤC
Một số trường của DPS có các nội qui cụ thể về trang phục hoặc đồng 
phục. Không có chính sách đồng phục cho toàn Học Khu; vui lòng liên lạc 
từng trường để biết thêm thông tin.

DỊCH VỤ HỌC ANH NGỮ
Ký hiệu này cho biết trường học này có các dịch vụ Học Anh ngữ. Để biết 
thêm thông tin về các chương trình cụ thể, vui lòng liên lạc trực tiếp với 
trường, hoặc truy cập ela.dpsk12.org/parent-portal/ programs.
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Những trường sau đây sẽ mở cửa khai 
trương trong năm học 2017-18:

Các khu vực địa lý đã được ghi chú để tham khảo

TRƯỜNG NAM SINH DENVER
VÙNG TÂY BẮC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC STRIVE 
PREP – VIỄN ĐÔNG BẮC  

VÙNG VIỄN ĐÔNG BẮC  

TRƯỜNG TIỂU HỌC STRIVE 
PREP – TÂY NAM

TÂY NAM

Để biết thông tin chi tiết về tất cả các trường, gồm 
thông tin liên lạc, chuyên chở, dịch vụ ăn uống, nội 
qui trang phục, mức xếp hạng đánh giá hiệu quả 
hoạt động trường học và nhiều thông tin khác, vui 
lòng xem phần hồ sơ trường học ở trang 27-98.

Trường Tiểu Học

Trường Trung học Phổ thông 

Trường Trung học Cơ sở

Trường ECE-8

Trường ECE-12

Trường 6–12

Khu học xá Sử dụng Chung

B

ĐT

N
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Những trường sau đây sẽ mở cửa khai 
trương trong năm học 2017-18:
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TRƯỜNG TIỂU HỌC STRIVE 
PREP – TÂY NAM

TÂY NAM

Để biết thông tin chi tiết về tất cả các trường, gồm 
thông tin liên lạc, chuyên chở, dịch vụ ăn uống, nội 
qui trang phục, mức xếp hạng đánh giá hiệu quả 
hoạt động trường học và nhiều thông tin khác, vui 
lòng xem phần hồ sơ trường học ở trang 27-98.

Trường Tiểu Học

Trường Trung học Phổ thông 

Trường Trung học Cơ sở

Trường ECE-8

Trường ECE-12

Trường 6–12

Khu học xá Sử dụng Chung
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“ CÁC THẦY CÔ KHIẾN EM 
CẢM THẤY MÌNH THẬT 
THÔNG MINH, CẦU TIẾN 
VÀ QUAN TRỌNG.” 



VÙNG VIỄN ĐÔNG BẮC
Học viện Collegiate Prep 

DCIS tại Montbello

Dr. Martin Luther King, Jr.  
Early College 

Trường Trung học Phổ thông  
DSST: GVR 

TrườngTrung học Cơ sở  
DSST: GVR 

DSST: Montbello

Farrell B. Howell

Florida Pitt Waller

High Tech Early College 

KIPP Montbello College prep

Học viên Lãnh đạo KIPP Đông 
Bắc Denver

Trường Trung học Phổ thông 
Legacy Options 

Học viện Marie L. Greenwood  

Học viện McGlone

Trường Nghệ thuật  
Cộng đồng Noel 

Omar D. Blair 

Học viện P.U.S.H. 

STRIVE Prep – Green Valley 
Ranch

STRIVE Prep – Montbello

STRIVE Prep – Rise

Học viện Vista
27



HỌC VIỆN COLLEGIATE PREP
Thông qua sự cộng tác với Community College of Aurora, Học viện Collegiate Prep (CPA) tạo 
cơ hội cho học sinh lấy tín chỉ đại học và học lấy bằng cao đẳng trong khi vẫn đang học trung 
học. Tất cả học sinh đều có thể lấy được ít nhất một năm tín chỉ đại học trong bốn năm học 
và có quyền lựa chọn trở lại trường, học năm thứ 5 để lấy bằng cao đẳng. Học sinh năm đầu 
tiên (lớp 9) phải làm bài kiểm tra Mức độ Sẵn sàng cho Đại học Accuplacer để đánh giá các kỹ 
năng của các em, và kết quả được sử dụng cùng với nền tảng học vấn, mục tiêu và các mối 
quan tâm của các em để xác định lựa chọn lớp học. CPA cung cấp nhiều nguồn hỗ trợ khác 
nhau gồm dạy kèm toán và các biện pháp can thiệp trong môn đọc viết, cũng như chương 
trình dạy kèm trước, trong và sau giờ học thông qua Trung tâm Học tập của chúng tôi. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Các Lớp Tiền Đại học  •  Học Song Song  •  ASCENT  • 
Diễn thuyết và Tranh luận  •  Nhảy/Múa điệu La-tinh  •  ROTC  •  Chương trình  
Nâng cao  •  JROTC  •  Cố vấn Hướng dẫn  •  Chương trình Chuyển tiếp Pathways 
2 Teaching  •  Luyện thi ACT  •  Các lớp AP  •  Tiếng Pháp  •  Tiếng Tây Ban Nha cho 
người nói tiếng mẹ đẻ  •  Tiếng Tây Ban Nha Trình độ 1-4  •  Tiếng Tây Ban Nha AP  •   
Các lớp Danh dự  •  Chương trình Tiền Đại học  •  Trung tâm Tương lai  •  Dạy kèm  •   
Mô hình Tiền Đại học  •  Nâng cao theo Quyết tâm Cá nhân (AVID)  •  Trung tâm 
Khuyến học  •  Trung tâm Y tế tại Trường  •  Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI-Sev 

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

DCIS TẠI MONTBELLO
Trung tâm Quốc tế học Denver tại Montbello (DCISM) có một chương trình giáo dục đặc 
biệt bao gồm nghiên cứu toàn cầu, các ngôn ngữ thế giới và các môn nghệ thuật đem lại 
cho các học sinh những kỹ năng để cạnh tranh trong công việc và trong đời sống ở thế kỷ 
21 này. Với mục tiêu tập trung vào học tập theo dự án, công nghệ và giáo dục trải nghiệm 
bao gồm các chuyến đi trong nước và quốc tế tùy chọn, DCISM là một trung tâm học tập 
cách tân, nơi học sinh được thử thách và hỗ trợ để theo đuổi ước mơ của mình.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Các lớp AP  •  Học Song Song  •  Công nghệ  •  Dạy kèm Toán  •  Năm học 
Kéo dài  • Học tập thông qua Phục vụ Cộng đồng khi Du lịch Nội địa và Quốc tế  •   
Tiếng Trung  •  Tiếng Pháp  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp AP  •  Các lớp Danh dự  •   
Dạy kèm  •  Học Song Song  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS 
(CareerConnect): ACE, Giáo dục Kinh doanh, Chương trình Project Lead the Way, 
Khoa học Máy tính (Trung học Cơ sở)  •  Chương trình Tiền Đại học  •   
Trung tâm Tương lai  •  ASCENT  •  Phục hồi Tín chỉ  •  JROTC  •  Trọng tâm Quốc tế  •  
Trung tâm Y tế tại Trường  •  Chương trình Giáo dục Đặc biệt AN (lớp 6-8 và 9-12)  •  
Trung tâm dành cho Học sinh mới

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Martha Gustafson 

720-424-0850
collegiateprep.dpsk12.org
5290 Kittredge St. 

Trường Cách tân 

Khu vực Ghi danh 
cấp Trung học Phổ thông 
vùng Viễn Đông Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 416

HIỆU TRƯỞNG: TS. Julie Murgel 

720-423-5900
dcismontbello.org
5000 Crown Blvd. 

Trường Cách tân 

Khu vực Ghi Danh 
cấp Trung học Cơ sở và Phổ thông 
vùng Viễn Đông Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 912

Tốc hành  
Thành công

Tốc hành  
Thành công

69% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

60% TỔNG QUÁT > Đạt

46% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

43% TỔNG QUÁT > Theo dõi



DR. MARTIN LUTHER KING, JR. EARLY COLLEGE
Tọa lạc tại vùng Viễn Đông Bắc Denver, trường Dr. Martin Luther King, Jr. Early College là 
trường có uy tín trên toàn quốc, phục vụ cho các học sinh từ lớp 6 đến 12 và  quyết tâm vào đại 
học sau khi tốt nghiệp. Chúng tôi cung cấp các khóa đại học không đóng học phí và Chương 
trình Nâng cao quy mô lớn. Các học sinh của chúng tôi tận dụng giáo trình giảng dạy nghiêm 
ngặt, nền văn hóa học đường vững mạnh, các yêu cầu cao, sự hỗ trợ nhiệt tình và tiếp xúc 
với nhiều cơ hội học tập. Các trường học của chúng tôi cũng chú trọng đến các hướng đi lựa 
chọn nghề nghiệp cũng như các cơ hội học song song ở bậc trung học phổ thông.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Tiếng Pháp  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp AP  •  Các lớp Danh dự  •  
ASCENT  •  Học Song Song  •  Trọng tâm Nghệ thuật  •  Trọng tâm Khoa học  •   
Mỹ thuật  •  Chương trình Tiền Đại học  •  Trung tâm Tương lai  •  Phục hồi Tín chỉ  • 
Dạy kèm  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS (CareerConnect): Công 
nghệ Thông tin, Sản xuất Tiên tiến, Môn Kỹ thuật của chương trình Project Lead the 
Way  •  Nghệ thuật Biểu diễn  •  Nâng cao theo Quyết tâm Cá nhân (AVID)  •  Trung tâm 
Y tế tại Trường  •  Các Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI (lớp 7-8), MI-Aut (lớp 6-12), 
MI-Sev (lớp 6-8)  

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DSST: GVR 
Các Trường Công lập DSST quyết tâm biến đổi giáo dục công lập đô thị thông qua việc xóa 
bỏ sự bất bình đẳng về giáo dục, và giúp học sinh chuẩn bị để đạt thành công ở đại học và 
trong thế kỷ 21 này. Mục tiêu của DSST là cung cấp cho cộng đồng học sinh đa dạng một 
chương trình giáo dục nghệ thuật nhân văn ở cấp trung học thật xuất sắc, với việc chú trọng 
vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Bằng việc nhấn mạnh quyết tâm chung để 
đạt được thành tích học tập xuất sắc, chúng tôi bảo đảm rằng học sinh của chúng tôi sẽ đạt 
mức độ thông thạo trong các tiêu chuẩn của tiểu bang về môn toán, khoa học, đọc và viết. 
Trọng tâm vì cộng đồng vững mạnh của chúng tôi chính là sáu giá trị cốt lõi: trách nhiệm, 
tôn trọng, nỗ lực hết mình, liêm chính, hiếu kỳ ưa khám phá và can đảm. DSST cũng cung 
cấp một chương trình học tập mang tính hỗ trợ, giúp 100% học sinh được nhận vào trường 
đại học mà các em lựa chọn và lấy được bằng đại học.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Âm nhạc  •  Nghệ thuật Biểu diễn  •  Chú trọng Khoa học Sức khỏe 
thông qua quan hệ cộng tác với University of Colorado – Denver: Khu học xá Y khoa 
Anschutz  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp AP  •  Các lớp Danh dự  •   
Trung tâm Tương lai  •  Dạy kèm  •  Trung tâm Y tế tại Trường  •   
Trọng tâm Khoa học  •  Trọng tâm Công nghệ

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Jenna Kalin 

303-524-6300
dsstpublicschools.org
4800 Telluride St., Building 2 

Trường Đặc quyền 
 
Khu vực Ghi danh 
cấp Trung học Phổ thông 
vùng Viễn Đông Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 520

Tốc hành  
Thành công

Tốc hành  
Thành công

HIỆU TRƯỞNG: Kimberly Grayson

720-424-0420
mlk.dpsk12.org
19535 E. 46th Ave. 

Trường Cách tân 

Khu vực Ghi danh  
cấp Trung học Cơ sở và Phổ thông 
vùng Viễn Đông Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 1,112

36% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

40% TỔNG QUÁT > Theo dõi

91% MỨC TIẾN BỘ > Vượt

85% TỔNG QUÁT > Xuất sắc
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TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DSST: GVR 
Các Trường Công lập DSST quyết tâm biến đổi giáo dục công lập đô thị thông qua việc xóa 
bỏ sự bất bình đẳng về giáo dục, và giúp học sinh chuẩn bị để đạt thành công ở đại học và 
trong thế kỷ 21 này. Mục tiêu của DSST là cung cấp cho cộng đồng học sinh đa dạng một 
chương trình giáo dục nghệ thuật nhân văn ở cấp trung học thật xuất sắc, với việc chú trọng 
vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Bằng việc nhấn mạnh quyết tâm chung để 
đạt được thành tích học tập xuất sắc, chúng tôi bảo đảm rằng học sinh của chúng tôi sẽ đạt 
mức độ thông thạo trong các tiêu chuẩn của tiểu bang về môn toán, khoa học, đọc và viết. 
Trọng tâm vì cộng đồng vững mạnh của chúng tôi chính là sáu giá trị cốt lõi: trách nhiệm, tôn 
trọng, nỗ lực hết mình, liêm chính, hiếu kỳ ưa khám phá và can đảm. DSST cũng cung cấp 
một chương trình học tập mang tính hỗ trợ, giúp 100% học sinh được nhận vào trường đại 
học mà các em lựa chọn cũng như có được các kỹ năng cần thiết để lấy được bằng đại học. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Âm nhạc  •  Nghệ thuật Biểu diễn  •  Chú trọng Khoa học Sức khỏe thông 
qua quan hệ cộng tác với University of Colorado – Denver: Khu học xá Y khoa Anschutz  •  
Các lớp Danh dự  •  Dạy kèm  •  Trung tâm Y tế tại Trường  •  Trọng tâm Khoa học  • 
Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI (lớp 6-8)  •  Trọng tâm Công nghệ

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

DSST: MONTBELLO
Các Trường Công lập DSST quyết tâm biến đổi giáo dục công lập đô thị thông qua việc xóa 
bỏ sự bất bình đẳng về giáo dục, và giúp học sinh chuẩn bị để đạt thành công ở đại học và 
trong thế kỷ 21 này. Mục tiêu của DSST:Montbello là cung cấp cho thành phần học sinh đa 
dạng một chương trình giáo dục nghệ thuật nhân văn cấp trung học xuất sắc, chú trọng vào 
khoa học chính trị, văn học, và nghệ thuật - các môn học rất quan trọng đối với trải nghiệm 
nhân sinh. Bằng việc nhấn mạnh quyết tâm chung để đạt được thành tích học tập xuất sắc, 
chúng tôi bảo đảm rằng học sinh của chúng tôi sẽ đạt mức độ thông thạo theo các tiêu chuẩn 
của tiểu bang về môn toán, khoa học, đọc và viết. Mặc dù các học sinh đã được chuẩn bị kỹ 
càng để có thể theo đuổi rất nhiều ngành nghề và ngành học khác nhau, nhưng các học sinh 
tốt nghiệp của chúng tôi sẽ được chuẩn bị đặc biệt để theo học ngành luật, báo chí, thiết kế, 
giáo dục, nghệ thuật, doanh nghiệp xã hội, quan hệ quốc tế và chính quyền. Trọng tâm vì 
cộng đồng vững mạnh của chúng tôi chính là sáu giá trị cốt lõi: trách nhiệm, tôn trọng, nỗ lực 
hết mình, liêm chính, hiếu kỳ ưa khám phá và can đảm. DSST cũng cung cấp một chương 
trình học tập mang tính hỗ trợ, giúp 100% học sinh được nhận vào trường đại học mà các em 
lựa chọn cũng như có được các kỹ năng cần thiết để lấy được bằng đại học. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Âm nhạc  •  Nghệ thuật Biểu diễn  •  Dạy kèm

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Caroline Gaudiani 

303-524-6300
dsstpublicschools.org
4800 Telluride St., Building 3 

Trường Đặc quyền 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở vùng Viễn Đông Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8 
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 452

Tốc hành  
Thành công

TRƯỜNG MỚI 
HIỆU TRƯỞNG: Dan Sullivan

303-524-6324
dsstpublicschools.org
5290 Kittredge St.

Trường Đặc quyền

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 166

Sẽ xác định 
sau

72% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

71% TỔNG QUÁT > Đạt

Không có Mức đánh giá SPF

Không có Mức đánh giá SPF
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FLORIDA PITT WALLER
Florida Pitt Waller cung cấp một chương trình giáo dục toàn diện và sâu rộng cho các học 
sinh từ Giáo Dục Mầm non đến lớp 8. Chúng tôi tin rằng tất cả các học sinh có thể đạt 
thành tích học tập tốt và cam kết tạo ra những trí tuệ hoàn hảo và thông minh nhất cho thế 
kỷ 21. Mục tiêu của chúng tôi là không ngừng cải tiến lâu dài cho các học sinh, nhân viên 
và phụ huynh qua việc cùng hiểu rằng thành công trong học tập là điều có thể đạt được. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mầm non (ECE)  •  Mầm non (ECE) bằng tiếng Tây Ban Nha  •  Mẫu giáo Cả ngày  •   
Mẫu giáo Cả ngày bằng tiếng Tây Ban Nha  •  Thể dục  •  Hùng biện •  Kịch nghệ •   
Thư viện  •  Âm nhạc  •  Công nghệ  •  Nghệ thuật Thị giác  •  Dạy kèm  •  Các Chương 
trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS (CareerConnect): Chương trình Project Lead the 
Way Launch (Mẫu giáo-lớp 5) và Gateway to Technology (Trung học Cơ sở)  •   
Nâng cao theo Quyết tâm Cá nhân (AVID)  •    
Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI cho các lớp Trung cấp

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Charles Babb 

720-424-2840
waller.dpsk12.org
21601 E. 51st Place 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở vùng Viễn Đông Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 892

Tốc hành  
Thành công

FARRELL B. HOWELL
Farrell B. Howell cung cấp một nền giáo dục tuyệt vời, có kết hợp các bộ môn nghệ thuật, 
trong đó chú trọng tới việc phát triển trẻ em một cách toàn diện. Các học sinh tận dụng một 
giáo trình học căn bản và khắt khe, kết hợp với các bộ môn nghệ thuật thanh nhạc, chơi 
nhạc cụ, nghệ thuật thị giác và truyền thông, giáo dục và công nghệ. Có các cấp lớp từ 
Mầm non đến lớp tám.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mầm non (ECE)  •  Mầm non (ECE) bằng tiếng Tây Ban Nha  •  Mẫu giáo Cả ngày  •   
Mẫu giáo Cả ngày bằng tiếng Tây Ban Nha  •  Thể dục  •  Nghệ thuật Tổng hợp  •   
Dạy kèm  •  Chương trình Can thiệp có Trọng tâm  •  Dạy kèm Denver Math Fellows  •  
Math Connects  •  Các Hoạt động Lights On After School  •  Trọng tâm Nghệ thuật  •  
Mỹ thuật  •  Nghệ thuật Biểu diễn  • Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI dành cho các 
cấp lớp Sơ cấp và Trung cấp   

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Rachel Massey 

720-424-2740
farrellbhowell.com 
14250 E. Albrook Drive 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 863

Tốc hành  
Thành 
công

54% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

50% TỔNG QUÁT > Theo dõi

48% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

43% TỔNG QUÁT > Theo dõi
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KIPP MONTBELLO COLLEGE PREP
Nhiệm vụ của KIPP là trang bị cho học sinh các kỹ năng học tập và các điểm mạnh tính cách 
cần thiết để thành công ở cấp đại học và thế giới cạnh tranh sau này. Chương trình Tri thức 
là Sức mạnh (KIPP) là một mạng lưới gồm có 162 trường công lập miễn học phí, tuyển sinh 
mở, có chương trình chuẩn bị đại học, nằm trong các cộng đồng không có đầy đủ nguồn trợ 
giúp trên toàn Hoa Kỳ. Tại KIPP, không có đường tắt: giáo viên xuất sắc, nhiều thời gian hơn 
ở trường, giáo trình dự bị đại học nghiêm ngặt và một nền văn hóa thành tích cũng như sự hỗ 
trợ vững chắc, giúp học sinh của chúng tôi đạt thành tích học tập tốt, đồng thời đạt kết quả xuất 
sắc ở cấp trung học và đại học. Trường trung học cơ sở của KIPP bắt đầu từ năm học lớp năm. 
 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Giáo trình Ôn luyện Đại học Khắt khe và dựa theo Tiêu chuẩn  •   
Dạy kèm  •  Năm học Kéo dài  •  Các môn Tự chọn Hàng ngày  •   
Chương trình Giáo dục Đặc biệt AN •   Trung tâm Y tế tại Trường  

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Danielle D’Ascenzo 

303-307-1970
kippcolorado.org
4635 Walden St.

Trường Đặc quyền 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở vùng Viễn Đông Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 5 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 439

Tốc hành  
Thành công

HIGH TECH EARLY COLLEGE
High Tech Early College (HTEC) là trường trung học phổ thông cách tân trong cộng đồng 
Montbello. Nhiệm vụ của trường là chú trọng đến các môn học có yêu cầu cao, chuẩn bị 
sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp và kết nối với các cộng đồng doanh nghiệp cũng như 
các công ty hàng đầu trong ngành công nghệ. HTEC có ba chương trình trụ cột để giúp đạt 
thành công trong thế kỷ 21, bao gồm chương trình học song song, học theo dự án và thực 
tập điều hành. Học sinh chọn con đường mình muốn, bao gồm chương trình văn bằng cao 
đẳng trong môn nghệ thuật, khoa học ứng dụng, khoa học và Chứng chỉ của CISCO, và 
có thể lấy được đến 26 giờ chứng chỉ cao đẳng đại học trước khi kết thúc năm lớp 11. Học 
sinh nào hoàn thành văn bằng cao đẳng đều có thể được chuyển tiếp lên năm thứ ba của 
một trường đại học bốn năm thuộc tiểu bang. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Chương trình mỗi người sử dụng 1 máy tính xách tay  •  Chương trình 
cấp Chứng chỉ CISCO  •  Năm học Kéo dài  •  Giáo trình Thay thế Phát triển Anh ngữ 
(EDGE)  •  KidsTek  •  Chương trình Thực tập Điều hành  •  Học tập dựa theo Bài tập 
Dự án  •  Tiếng Pháp  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp AP  •  Các lớp Danh dự  •  Học 
Song Song  •  ASCENT  •  Phục hồi Tín chỉ  •  Dạy kèm  •  Kinh doanh  •  Trung tâm 
Tương lai  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS (CareerConnect)s: Kinh 
doanh, Thiết kế Kỹ thuật số, Khoa học Máy tính và Khoa học Chế tạo Rô-bốt , và Sản 
xuất Âm thanh •  Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI  •  Nâng cao theo Quyết tâm Cá 
nhân (AVID)  •  Trọng tâm Khoa học Máy tính và Công nghệ

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Stacy Parrish 

720-424-2450
htec.dpsk12.org
11200 E. 45th Ave. 

Trường Cách tân 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Phổ thông vùng Viễn Đông Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 508

Tốc hành  
Thành công

63% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

46% TỔNG QUÁT > Theo dõi

29% MỨC TIẾN BỘ > Không đạt

35% TỔNG QUÁT > Theo dõi Ưu tiên



HỌC VIỆN LÃNH ĐẠO KIPP ĐÔNG BẮC DENVER
Học viện Lãnh đạo Kipp Đông Bắc Denver là trường đặc quyền công lập miễn phí, ghi danh 
tự do. Nhiệm vụ của Học viện Lãnh đạo Kipp Đông Bắc Denver là phát triển các thanh niên 
trẻ tuổi có trí tuệ, nhân cách, thói quen, quyết tâm để đạt các mục tiêu trong cuộc đời các 
em và có những đóng góp tích cực cho xã hội. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật Máy tính  •  Các lớp AP  •  Các lớp Danh dự  •   
Phục hồi Tín chỉ  •  Dạy kèm  •  Chương trình Giáo dục Đặc biệt AN

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LEGACY OPTIONS
Trường Trung học Phổ thông Legacy Options là trường trung học phổ thông mới khai trương 
trong năm học 2015-16 ở vùng Viễn Đông Bắc Denver. Trường chỉ mới phục vụ cho lớp chín 
và trong vòng bốn năm sẽ dần phát triển thành trường trung học phổ thông có cấp lớp từ 9 
đến lớp 12.  Legacy Options chủ yếu phục vụ các học sinh có nguy cơ bỏ học. Chương trình 
giáo dục dựa trên dữ liệu, có trách nhiệm và tiêu chuẩn cao mở ra hướng đi thiết thực để 
giúp học sinh tốt nghiệp với văn bằng trung học và tạo ra nhiều hướng đi khác nhau để ghi 
danh vào các chương trình giáo dục, huấn luyện, cấp bằng và học nghề sau cấp trung học.

Trường này không tham gia quy trình Chọn Trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà 
trường để biết thông tin ghi danh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Kế hoạch Tùy chỉnh Phù hợp với từng Cá nhân Học sinh   •  
Ngày học Linh hoạt  •  Các môn tự chọn  •  Cơ hội Học tập Mở rộng  •  Học Song Song  •   
Trải nghiệm Thực địa  •  Chương trình Nâng cao  •  Các Chương trình Can thiệp  •  
Phục hồi Tín chỉ  •  Chương trình Chuyển tiếp cấp Sau Trung học  •  Giáo dục Kỹ thuật 
và Dạy nghề  •  Phục hồi Tín chỉ  • Chương trình Thực tập Học nghề  •  Chương trình Hỗ 
trợ Cộng đồng Toàn diện (các lớp Anh ngữ, Viết sơ yếu lý lịch và các lớp Vi tính)  

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Grant Erwin 

720-452-2570
www.kippcolorado.org
18250 E. 51st Ave. 

Trường Đặc quyền 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Phổ thông vùng Viễn Đông Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 11
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 400

HIỆU TRƯỞNG: Anthony McWright 

720-424-3100
legacyoptionshs.dpsk12.org
6850 N. Argonne St. 

Trường Cách tân,  
Trường Chuyển tiếp Chuyên sâu 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 11
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 115

Tốc hành  
Thành công

Tốc hành  
Thành công

85% MỨC TIẾN BỘ > Vượt

88% TỔNG QUÁT > Xuất sắc

58% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

42% TỔNG QUÁT > Theo dõi



HỌC VIỆN MARIE L. GREENWOOD
Marie L. Greenwood Academy quyết tâm cung cấp một nền giáo dục khắt khe và mức độ 
thành công cao. Chúng tôi có giáo trình giảng dạy dựa trên các tiêu chuẩn, chú trọng nhiều 
đến môn đọc, viết, khoa học và toán, và quyết tâm lấp khoảng trống về thành tích. Chương 
trình trung học cơ sở của chúng tôi là một trong các chương trình hàng đầu tại DPS.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Nhảy/Múa  •  Kịch nghệ  •  Âm nhạc  •  Một Thầy Một Trò  •  
Dạy kèm  •  Giáo dục Ngoài trời  •  Nâng cao theo Quyết tâm Cá nhân (AVID)  •   
Trường Beacon

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Rachel Payne 

720-424-6630
greenwood.dpsk12.org
5130 Durham Court 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở vùng Viễn Đông Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 1 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 626

Tốc hành  
Thành công

HỌC VIỆN MCGLONE
Học viện McGlone, Trung Tâm Học tập Thế kỷ 21 Montbello, phục vụ các gia đình trong khu 
phố xuất thân từ nhiều nền văn hóa, hoàn cảnh kinh tế và ngôn ngữ khác nhau.  Chúng tôi 
là một gia đình học đường cách tân, chú trọng đến hỗ trợ học sinh đạt thành quả xuất sắc 
cả trong học tập và nghệ thuật, đồng thời phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21 qua chương 
trình TNLI và phương pháp học tập phù hợp với từng cá nhân để trở thành những người tạo 
ra thay đổi trong cộng đồng Montbello của chúng ta. Học viện McGlone cam kết giúp học 
sinh chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp qua chương trình liên tục từ Mầm non-lớp tám, 
chú trọng đến nền văn hóa vững mạnh, kỳ vọng cao, các cộng đồng đa dạng, tinh thần hợp 
tác, tư duy biện chứng và kỹ năng giải quyết vấn đề.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mầm non (ECE)  •  Mầm non (ECE) bằng tiếng Tây Ban Nha  •  Mẫu giáo Cả ngày  • 
Mẫu giáo Cả ngày bằng tiếng Tây Ban Nha  •  Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Âm nhạc  •  
Công nghệ  •  Năm học Kéo dài  •  Đọc viết Tổng hợp •  Dạy kèm Toán (lớp 3-5)  •  
Dạy kèm Trước và Sau giờ học  •  Chương trình Giáo dục Đặc biệt chú trọng Hòa nhập  •  
Chú trọng Kết hợp Công nghệ  •  Chương trình Tổng hợp Nhiều Lĩnh vực 
  

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Sara Goodall 

720-424-5660
mcglone.dpsk12.org
4500 Crown Blvd. 
 
Trường Cách Tân

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở vùng Viễn Đông Bắc dành 
cho lớp 6-7 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 7
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 845

Tốc hành  
Thành 
công

42% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

42% TỔNG QUÁT > Theo dõi

61% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

57% TỔNG QUÁT > Đạt



TRƯỜNG NGHỆ THUẬT CỘNG ĐỒNG NOEL
Trường Nghệ thuật Cộng đồng Noel có chương trình giáo dục nghiêm ngặt, giúp học sinh 
không chỉ chuẩn bị để vào đại học và đi làm, mà còn hiểu rõ và coi trọng hơn các bộ môn 
nghệ thuật. NCAS quyết tâm thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn học tập cao bằng cách tạo 
cơ hội để học sinh tham gia các hoạt động học tập liên quan qua các dự án nghệ thuật và 
học tập, đồng thời chuẩn bị cho các em các kỹ năng tư duy biện chứng, khả năng sáng tạo, 
giao tiếp và hợp tác - những kỹ năng không thể thiếu trong nguồn nhân lực của thế kỷ 21.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Trung tâm Khu phố Beacons  •  Năm học Kéo dài  •  Tiếng Tây Ban Nha  •   
Các lớp AP  •  Các lớp Danh dự  •  Học Song Song  •  ASCENT  •   
Trọng tâm Nghệ thuật  •  Phục hồi Tín chỉ  •  JROTC  •  Dạy kèm  •  Mỹ thuật  • 
Trung tâm Y tế tại Trường  •  Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI (lớp 6-8 và 9-12)  •    
Nghệ thuật Biểu diễn

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: 
Deborah Blair-Minter và 
Rhonda Juett 

720-423-5840
ncas.dpsk12.org
5000 Crown Blvd. 

Trường Cách tân 

Khu vực Ghi danh  
cấp Trung học Cơ sở và Phổ thông 
vùng Viễn Đông Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 596

Tốc hành  
Thành công

40% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

39% TỔNG QUÁT > Theo dõi Ưu tiên
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OMAR D. BLAIR
Omar D. Blair là trường đặc quyền công lập miễn phí trong hệ thống của DPS. Chúng tôi có 
niềm tin là mỗi một học sinh đều xứng đáng hưởng một nền giáo dục chất lượng. Chúng tôi 
hoàn toàn tin rằng mỗi người, bao gồm nhân viên, phụ huynh, và cộng đồng đều có trách 
nhiệm giúp trường chúng ta phát triển. Omar D. Blair cam kết giáo dục giáo dục trẻ em toàn 
diện. Chú trọng phát triển về mặt cá nhân và giao tiếp xã hội cho từng học sinh là một phần 
quan trọng trong quá trình phát triển học tập của các em. Cộng đồng chúng tôi được định 
hình bởi các giá trị cốt lõi chung: trí tuệ, sự công bằng, lòng dũng cảm, nhân ái, hy vọng, 
tôn trọng, trách nhiệm và liêm chính. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mẫu giáo Cả ngày  •  Thể dục  •  Chương trình Viết Step-Up to Writing (Mẫu giáo-lớp 5)  •   
Dự án DBQ (lớp 6-8)  •  Chương trình Đọc có Hướng dẫn (Mẫu giáo-lớp 8)  •   
Toán Everyday Math (Mẫu giáo-lớp 5)  •  Toán Math Engage NY (5-8)  •  Nghiên cứu Xã 
hội Social Studies Alive (Mẫu giáo-lớp 5)  •  Lịch sử Facing History (lớp 6-8)  •   
Khoa học Scott Foresman (Mẫu giáo-lớp 5)  •  Prentice Hall Science Explorer (lớp 6-8)  •  
Giáo dục Nhân cách: 2nd Step (Mẫu giáo-lớp 5)  •  Thư viện  •  Công nghệ và Nghiên 
cứu  •  Nghệ thuật Thị giác  •  Dạy kèm  •  Âm nhạc  •  Dạy Lòng Khoan dung và 
chương trình Peace 4 Kids (lớp 6-8)  •  Nghệ thuật Chuyển động và Biểu diễn  •   
Sức khỏe  •  Chương trình giáo dục Đặc biệt MI (Mẫu giáo-lớp 5)  •   
Chương trình Hỗ trợ Nhu cầu Đặc biệt từ Mẫu giáo-lớp 2 Chuyên sâu Đa ngành

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HỌC VIỆN P.U.S.H .
Học viện P.U.S.H cam kết khuyến khích tất cả học sinh tham gia học tập và chuẩn bị sẵn 
sàng để đạt thành công ở cấp đại học, trong nghề nghiệp, đời sống và cộng đồng toàn 
cầu. Các học sinh đều có thể tận dụng một phương pháp giảng dạy cải tiến, kết hợp nhiều 
phương pháp giáo dục bên ngoài môi trường trung học thông thường. Học sinh có thể ghi 
danh vào các khóa học kỹ thuật và dạy nghề. Qua các chương trình thực tập, học sinh có 
được các trải nghiệm làm việc thực tế, đồng thời có thể hoàn thành các tín chỉ cấp phổ 
thông trung học. Học sinh có thể có đặc quyền ghi danh vào các khóa học đại học để lấy 
văn bằng cao đẳng.

Trường này không tham gia quy trình Chọn Trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà 
trường để biết thông tin ghi danh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Các lớp Danh dự  •  Học Song Song  •  Phục hồi Tín chỉ  •  JROTC  •   
Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS (CareerConnect): Công nghệ Máy 
móc Ô tô  •  Chương trình Tiền Đại học  •  ASCENT  •  Trung tâm Khuyến học  •   
Dạy kèm  •  Trung tâm Y tế tại Trường

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Kristen Lee 

303-371-9570
omardblaircharterschool.com
4905 Cathay St. 

Trường Đặc quyền

Khu vực Ghi danh cấp Trung học  
Cơ sở vùng Viễn Đông Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo - Lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 778

HIỆU TRƯỞNG: Karen Powell 

720-423-7200
pushacademy.dpsk12.org
4501 Airport Way 

Trường Chuyển tiếp Chuyên sâu,
Trung tâm Khuyến học 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 10 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 196

Tốc hành 
Thành 
công, RTD

Tốc hành  
Thành công

33% MỨC TIẾN BỘ > Không đạt

35% TỔNG QUÁT > Theo dõi Ưu tiên

49% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

46% TỔNG QUÁT > Theo dõi
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STRIVE PREP – GREEN VALLEY RANCH
STRIVE Prep – Green Valley Ranch và các giáo viên cùng các nhà lãnh đạo tận tâm của 
chúng tôi xin vui mừng thông báo là trường chúng tôi thuộc mạng lưới các trường STRIVE 
Preparatory. Hàng ngày, chúng tôi mở cửa đón học sinh để giúp các em chuẩn bị học tập 
thành công từ cấp mẫu giáo cho đến bậc đại học qua nền giáo dục công lập xuất sắc với 
các tiêu chuẩn, cơ chế và tinh thần trách nhiệm cao. Tầm nhìn của chúng tôi là biến nền 
giáo dục chuẩn bị cho đại học cho tất cả học sinh trong cộng đồng thành qui chuẩn thông 
thường chứ không phải là trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi mở cửa ở vùng Viễn Đông Bắc 
Denver với niềm tin là mọi học sinh đều xứng đáng được hưởng nền giáo dục miễn phí, 
chất lượng cao và giúp các em chuẩn bị sẵn sàng cho bậc đại học. Chúng tôi giảng dạy 
bắt đầu từ trình độ của học sinh, và đặt ra các yêu cầu cao, khuyến khích và hỗ trợ các em 
với các công cụ và nguồn hỗ trợ để thúc đẩy các em học tập vượt lên các mức thành tựu 
trước đây của mình. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Tiếng Trung  •  Nghệ thuật  •  Hội thảo Toán  •  Tham quan các trường Đại 
học Hàng năm  •  Dạy kèm  •  Lãnh đạo Học sinh  •  Năm học Kéo dài  •   
Ngày học Kéo dài  •  Thêm Thời gian học trong Lớp cho môn Đọc/Viết/Toán  •   
Ôn luyện Đại học

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

STRIVE PREP – MONTBELLO
STRIVE Prep – Montbello và các giáo viên cùng các nhà lãnh đạo tận tâm của chúng tôi xin 
vui mừng thông báo, trường chúng tôi thuộc mạng lưới các trường STRIVE Preparatory. 
Hàng ngày, chúng tôi mở cửa đón học sinh để giúp các em chuẩn bị học tập thành công từ 
cấp mẫu giáo cho đến bậc đại học qua nền giáo dục công lập xuất sắc với các tiêu chuẩn, cơ 
chế và tinh thần trách nhiệm cao. Tầm nhìn của chúng tôi là biến nền giáo dục chuẩn bị cho 
đại học cho tất cả học sinh trong cộng đồng thành qui chuẩn thông thường chứ không phải 
là trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi khai trương hoạt động ở vùng Viễn Đông Bắc Denver với 
niềm tin là mọi học sinh đều xứng đáng được hưởng nền giáo dục miễn phí, chất lượng cao 
và giúp các em chuẩn bị sẵn sàng cho bậc đại học. Chúng tôi giảng dạy bắt đầu từ trình độ 
của học sinh, và đặt ra các yêu cầu cao, khuyến khích và hỗ trợ các em với các công cụ và 
nguồn hỗ trợ để thúc đẩy các em học tập vượt lên các mức thành tựu trước đây của mình.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Tham các Trường Đại học Hàng năm  •  Báo chí  •   
Lãnh đạo Học sinh  •  Năm học Kéo dài  •  Ngày học Kéo dài  •   
Thêm Thời gian học trong Lớp cho môn Đọc/Viết/Toán  •  Dạy kèm  •  Ôn luyện Đại học  •   
Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI  •  Trung tâm Y tế tại Trường  

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Jessica Savage 

303-999-2893
striveprep.org
4800 Telluride St., Building 5 

Trường Đặc quyền 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở vùng Viễn Đông Bắc 

Cấp lớp Phục vụ: 6 đến 8
Sĩ số Ghi danh Dự kiến: 382

HIỆU TRƯỞNG: Vachon Brackett 

303-999-3825
striveprep.org
5000 Crown Blvd. 

Trường Đặc quyền 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở vùng Viễn Đông Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 370

Tốc hành  
Thành công

Tốc hành  
Thành công

64% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

61% TỔNG QUÁT > Đạt

71% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

62% TỔNG QUÁT > Đạt



STRIVE PREP – RISE
STRIVE Prep – RISE sẽ phát triển các thanh niên trẻ tuổi trở thành những người có tư duy 
biện chứng, ham học suốt đời, sẵn sàng giải quyết các vấn đề của thế kỷ 21. Chúng tôi tạo 
điều kiện giúp học sinh trở thành các thành viên cộng đồng chú trọng đến vấn đề công bằng 
xã hội, với lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm. Học sinh của chúng tôi sẽ vươn lên trở thành 
các nhà lãnh đạo toàn cầu, sẵn sàng thách thức đối mặt với các vấn đề bất bình đẳng xã hội. 
Chúng tôi sẽ giảng dạy bắt đầu từ trình độ của học sinh, và đặt ra các yêu cầu cao, khuyến 
khích và hỗ trợ các em với các công cụ và nguồn hỗ trợ để thúc đẩy các em học tập vượt lên 
các mức thành tựu trước đây của mình. Giáo trình giảng dạy ôn luyện vào đại học chuyên sâu 
của chúng tôi sẽ gồm có các lớp học Nâng cao bắt buộc và các yêu cầu tốt nghiệp vượt mức 
yêu cầu của Sở Giáo dục Cao Đẳng Đại học của Colorado dành cho các học sinh bước vào 
các trường cao đẳng hệ bốn năm và đại học. Mọi học sinh sẽ mặc đồng phục đơn giản nhưng 
chuyên nghiệp để bảo đảm sự tôn trọng với bản thân và người khác và giảm căng thẳng về sự 
khác biệt trong xã hội.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Diễn thuyết và Tranh luận  •  Căn bản Bóng đá  •  Dạy kèm  •  Zumba  • 
Căn bản Bóng rổ  •  Đấu Kick Boxing  •  Tự vệ  •  Nghệ thuật Biểu diễn  • 
Ngày học Kéo dài  •  Năm học Kéo dài  •  Mỹ thuật  •  Ôn luyện Đại học  • 
Thêm Thời gian học trong Lớp cho môn  Văn học và Viết Tiểu luận/Toán  •   
Tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung cho học sinh lớp 10 trong năm học 2017-18 

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HỌC VIỆN VISTA
Tại Học viện Vista, nhiệm vụ của chúng tôi là khuyến khích một môi trường học tập có yêu 
cầu khắt khe và nền văn hóa học đường biết trân trọng sự công bằng, đa dạng và ý thức hội 
nhập cho tất cả các học sinh, gia đình, nhân viên và cộng đồng. Quan điểm của chúng tôi là 
nhận biết, khắc phục và vượt qua các rào cản về kết quả học tập trước đây để giúp các học 
sinh tiếp tục thành công trong học tập  với phương châm SWAGGER – Trí thức, Tầm cỡ thế 
giới, Tích cực tham gia cộng đồng, Mạnh bạo, Tư duy toàn cầu, Tư duy doanh nghiệp, và 
Nghiêm khắc trong học tập – theo những cách thức chính qui và có chủ đích.

Trường này không tham gia quy trình Chọn Trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà 
trường để biết thông tin ghi danh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Diploma Plus  •  STEM  •  Các lớp AP  •  Các lớp Danh dự  •   
Học Song Song  •  Dạy kèm  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS 
(CareerConnect): Khoa học Sức khỏe, Y khoa Thể thao, Nghệ thuật Nấu ăn và môn 
Công nghệ trong chương trình Project Lead the Way Gateway (Trung học Cơ sở)  •  
Trung tâm Tương lai  •  Nâng cao theo Quyết tâm Cá nhân (AVID)  •  Phục hồi Tín chỉ 

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Elisha Roberts 

720-485-6393
striveprep.org
18250 E. 51st Ave. 

Trường Đặc quyền 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Phổ thông vùng Viễn Đông Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 10
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 280

HIỆU TRƯỞNG: Anthony Smith 

 720-423-7650
vistaacademy.dpsk12.org
4800 Telluride St., Building 6 

Trường Cách tân,  
Trung tâm Chuyển tiếp Đa ngành 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 270

Tốc hành  
Thành công

Tốc hành  
Thành công

28% MỨC TIẾN BỘ > Không đạt

41% TỔNG QUÁT > Theo dõi

Không có Mức đánh giá SPF

Không có Mức đánh giá SPF
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VÙNG CẬN ĐÔNG BẮC
Bruce Randolph 

Học viện Giáo dục Đương đại

Trung tâm Học tập Thế kỷ 21 
Denver tại Wyman 

Trường Denver Discovery 
Trường Nghệ thuật Denver

Dora Moore

Trường Trung học Phổ thông 
DSST: Cole 

Trường Trung học Cơ sở  
DSST: Cole 

DSST: Conservatory Green

Trường Trung học Phổ thông 
DSST:Stapleton

Trường Trung học Cơ sở 
DSST:Stapleton

East

Trường Trung học Phổ thông 
Emily Griffith

Manual

Trường Quốc tế McAuliffe  
Trường Trung học Cơ sở 
McAuliffe Manual 

Morey

Trường Khuyến khích Cộng 
đồng Tham gia Near Northeast

Trường Trung học Phổ thông 
Northfield

Trường Odyssey Denver

Học viện PREP

Venture Prep

Whittier

William (Bill) Roberts

Học viện Wyatt
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BRUCE RANDOLPH
Bruce Randolph cung cấp một nền giáo dục xuất sắc cho học sinh từ lớp sáu đến lớp 12. 
Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm 100% học sinh tốt nghiệp ở tâm thế sẵn sàng để thành 
công ở trường cao đẳng hoặc đại học tổng hợp bốn năm, mà không phải tham gia các 
khóa bổ túc.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Chương trình Can thiệp trong môn Toán  •  Chương trình  
Can thiệp trong môn Đọc (lớp 6-8)  •  Dàn hợp xướng  •  Sân khấu  •  Hội thảo về Đại 
học (lớp 9-12)  •  Dàn giao hưởng (El Sistema)  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Trung tâm 
Tương lai  •  Các lớp tại CEC (lớp 12)  •  ASCENT  •  Dạy kèm  •  Các lớp AP  •   
Trung tâm Khu phố tại Bruce Randolph  •  Các lớp Danh dự  •  Học Song Song  •   
Phục hồi Tín chỉ  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS (CareerConnect): 
Kinh doanh  •    Trung tâm Y tế tại Trường  •  Các chương trình Giáo dục Đặc biệt AN 
và MI (lớp 6-8)

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HỌC VIỆN GIÁO DỤC ĐƯƠNG ĐẠI
Học viện Giáo dục Đương đại là trường trung học phổ thông đô thị nhỏ, phục vụ các cấp 
lớp từ chín đến 12. Học sinh của chúng tôi có thể chọn học để lấy văn bằng tốt nghiệp trong 
chưa đến ba năm và ghi danh học các khóa học của trường cao đẳng cộng đồng. Qua hệ 
chương trình học dựa trên bài tập dự án của chúng tôi, học sinh có thể tham gia các hoạt 
động phục vụ cộng đồng, các chương trình thực tập, tìm hiểu nghề nghiệp thực tế, một 
chương trình tư vấn, với các lớp học có tỷ lệ giáo viên-học sinh là 1:15, giúp tạo cơ hội 
để học sinh đạt kết quả học tập hiệu quả. Chúng tôi chú trọng đến phương pháp học dựa 
trên bài tập dự án, đi học chuyên cần, và khuyến khích phụ huynh/người giám hộ tham gia. 
Học sinh nào muốn tốt nghiệp, tìm hiểu nghề nghiệp và chuyển lên đại học hoặc đi làm đều 
được chúng tôi khuyến khích nộp đơn.

Trường này không tham gia quy trình Chọn Trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà 
trường để biết thông tin ghi danh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Nghệ thuật  •  Kinh doanh  •  Luật  •  Nhiếp ảnh  •  Thể dục  •  Âm nhạc  •  Kịch nghệ  •   
Sẵn sàng cho Nghề nghiệp  •  Dạy kèm  •  Phục hồi Tín chỉ  •   Nâng cao theo 
Quyết tâm Cá nhân (AVID)  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS 
(CareerConnect): Giáo dục Phối hợp Thay thế  

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Cesar Cedillo 

720-424-1080
randolph.dpsk12.org
3955 Steele St. 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở vùng Cận Đông Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 750

HIỆU TRƯỞNG: Shawne Anderson 

720-423-6900
cla.dpsk12.org
200 E. Ninth Ave. 

Trung tâm Chuyển tiếp Đa ngành 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 160

Tốc hành 
Thành công 

RTD

41% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

47% TỔNG QUÁT > Theo dõi

54% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

39% TỔNG QUÁT > Theo dõi Ưu tiên
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TRUNG TÂM HỌC TẬP THẾ KỶ 21 DENVER TẠI WYMAN
Trung tâm Học tập Thế kỷ 21 Denver tại Wyman (DC21) là Trung tâm Chuyển tiếp Đa 
ngành của DPS phục vụ học sinh từ lớp sáu đến lớp 12. Trường có chương trình học tăng 
tốc, yêu cầu khắt khe và khuyến khích tham gia dành cho những học sinh cần một chương 
trình chú trọng đến quan hệ và được hỗ trợ đặc biệt.

Trường này không tham gia quy trình Chọn Trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà 
trường để biết thông tin ghi danh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Kinh doanh  •  Edgenuity  •  Ngày học và Năm học Kéo dài  •  Nghệ thuật  •  
STEM  •  Thực tập Vừa học Vừa làm  •  Học Song Song  •  Phục hồi Tín chỉ  •   
Dạy kèm  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS (CareerConnect):  
Giáo dục Phối hợp Thay thế, Giáo dục Kinh doanh và STEM  •  ASCENT  •   
Chương trình Giáo dục Đặc biệt AN (lớp 6-12)

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG DENVER DISCOVERY
Trường Denver Discovery coi trọng tài năng riêng biệt ở mỗi trẻ em, thể hiện qua một 
chương trình có yêu cầu khắt khe dựa trên Các Tiêu chuẩn của Tiểu bang về Kiến thức Phổ 
cập Căn bản và giáo trình học tập thiết thực, có chủ ý nhằm nuôi dưỡng các giá trị của tính 
kiên trì và sự hiếu kỳ, ham học hỏi - những phẩm chất cần thiết để đáp ứng các yêu cầu học 
tập và xã hội của thế kỷ 21. Thông qua việc kết hợp đặc biệt với các lớp học dự bị đại học 
có yêu cầu khắt khe, các chương trình phục vụ cộng đồng và phương pháp hướng dẫn theo 
các dự án, trường chúng tôi giúp hình thành nên những con người có cá tính mạnh mẽ, 
năng động, giàu lòng trắc ẩn, có khả năng ăn nói lưu loát và được trang bị đầy đủ thông tin.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Kỹ thuật  •  Nghệ thuật Biểu diễn  •  Nghệ thuật Thị giác  •  Dàn giao hưởng  •  
Đàn Ghi-ta  •  Máy tính Chromebook cho Mỗi Học sinh  •  Họp Buổi sáng  •  Tư vấn  •   
Dạy kèm  •  Học tập qua Phục vụ Cộng đồng  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Tiếng Pháp  •   
Tiếng Trung-Quan thoại  •  Các lớp Danh dự  •  Chương trình Tiền Đại học  •  Trọng tâm 
Nghệ thuật  •  Trọng tâm Khoa học  •  Nâng cao theo Quyết tâm Cá nhân (AVID)  •  Nghệ 
thuật Biểu diễn  •  Học tập Khám phá  •  Học tập dựa trên Bài tập Dự án  •  Toán Singapore  

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Renard Simmons 

720-424-2980
dc21.dpsk12.org
1690 Williams St. 

Trường Cách tân,  
Trung tâm Chuyển tiếp Đa ngành 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 220

HIỆU TRƯỞNG: Kristen Atwood 

720-424-4790
denverdiscoveryschool.dpsk12.org
3480 Syracuse St. 

Trường Cách tân 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở Greater Park hill/Stapleton 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 417

Khu vực  
Ghi danh 
Stapleton

 
Tốc hành  
Thành công

52% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

51% TỔNG QUÁT > Đạt

46% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

42% TỔNG QUÁT > Theo dõi



TRƯỜNG NGHỆ THUẬT DENVER
Trường Nghệ thuật Denver phục vụ những học sinh có ý định phát triển tài năng nghệ thuật 
của mình. Được xếp hạng là một trong những trường trung học phổ thông hàng đầu ở Hoa 
Kỳ và là trường giành được Huy Chương Vàng của U.S. News & World Report trong sáu 
năm qua, trường có chương trình học tập khắt khe và các môn học nghệ thuật chuyên sâu 
trong môi trường đa dạng văn hóa. Học sinh dành ít nhất 90 phút hàng ngày cho các lớp 
học nghệ thuật. Phải qua buổi kiểm tra năng khiếu rất cạnh tranh để nhập học.

Để ghi danh, học sinh phải nộp đơn trên mang trực tuyến. Vui lòng xem trang thông tin về 
thử/kiểm tra năng khiếu trong trang web của DSA để biết thời hạn nộp đơn.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mười một môn Nghệ thuật bao gồm: Ban nhạc, Sáng tác Văn chương, Khiêu vũ, Đàn ghita, 
Giao hưởng, Piano, Dàn cảnh và Thiết kế Sân khấu, Sân khấu, Nghệ thuật Điện ảnh Video, 
Nghệ thuật Thị giác và Thanh nhạc  •  Tiếng Pháp  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp AP  •  
Các lớp Danh dự  •  Học Song Song  • Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS 
(CareerConnect): Các Công nghệ Sân khấu và Nghệ thuật Điện ảnh Video  •  ASCENT  •  
Dạy kèm  •  Trọng tâm Nghệ thuật  •  Mỹ thuật  •  Nghệ thuật Biểu diễn

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

DORA MOORE
Trường ECE-lớp 8 Dora Moore là môi trường phong phú, hỗ trợ phát triển trẻ em toàn diện. 
Chúng tôi giảng dạy các Nhân tố Hỗ trợ Thành công Cá nhân, nghệ thuật thị giác, thanh 
nhạc và nhạc cụ, giáo dục thể chất, nhảy/múa và chương trình STEM cho các cấp lớp từ 
mẫu giáo đến lớp tám.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mầm non (ECE)  •  Mẫu giáo Cả ngày  •  Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Nhân văn  •   
Âm nhạc  •  Nhảy/Múa  •  Công nghệ  •  SOAR thông qua Denver Parks and Recreation  • 
Kịch nghệ  •  Các môn Khoa học Tùy chọn  •  Các môn Toán Trình độ Nâng cao Tùy 
chọn  •  Các Chương trình Can thiệp trong Môn Toán và Đọc  •  Chương trình STEM  •  
Dạy kèm  •   Mỹ thuật  •  Trung tâm Y tế tại Trường  •  Các Chương trình Kết nối Nghề 
nghiệp của DPS (CareerConnect): Chương trình Project Lead the Way Launch (Mẫu 
giáo-lớp 5) và Khoa học Máy tính (lớp 6-8)  

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: William Kohut 

720-424-1700
dsa.dpsk12.org
7111 Montview Blvd. 

Trường Chuyên 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 1,088

HIỆU TRƯỞNG: Karen Barker 

720-424-5300
doramoore.dpsk12.org
846 Corona St. 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 385

Chuyên

Thông 
thường

63% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

75% TỔNG QUÁT > Đạt

60% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

51% TỔNG QUÁT > Đạt
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TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC TẬP KHÁM PHÁ 
DOWNTOWN DENVER
Tại Trường Trung học Cơ sở Học tập Khám phá Downtown Denver, chúng tôi tin rằng 
phương pháp học của học sinh cũng quan trọng không kém so với việc học nội dung gì. 
Giáo trình giảng dạy của chúng tôi được thiết kế dựa trên các hoạt động khám phá: các 
bài tập thực hành có tính tương tác sẽ kích thích trí tò mò, phát huy việc học tập chủ động, 
khuyến khích làm việc theo nhóm, hình thành nhân cách, và chú trọng vào tính ưa thích 
khám phá bẩm sinh của trẻ em. Thông qua sự học tập toàn diện về các vấn đề trong đời 
sống thực, học sinh sẽ học cách liên hệ vấn đề, tìm hiểu các khía cạnh khác nhau, rút ra 
kết luận và khái quát được các ý tưởng lớn. Chúng tôi chú trọng vào học tập tổng hợp và 
các cơ hội thực hành cơ sở với các tổ chức văn hóa, môi trường và kinh doanh ở khu trung 
tâm thành phố.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Giáo dục Học tập Phám phá  •  Chú trọng đến việc Áp dụng Thực tế, Tổng hợp vào 
chương trình Học  • Chương trình City as Campus (Nghiên cứu thực địa với các Viện 
Văn hóa, Môi trường và Kinh doanh ở Khu trung tâm)  •  Giáo dục Trẻ em Toàn diện 
(Học tập, Cảm xúc, Xã hội và Thể chất)  •  Lãnh đạo Học sinh Đô thị  •  Chương trình 
Thể dục và Phiêu lưu Khám phá  •  Nghệ thuật Kỹ thuật Số và Studio Kết hợp  •   
Phục vụ Cộng đồng

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Cindy Kapeller

720-424-2350
www.ddeschools.org
1860 Lincoln St. 

Trường Đặc quyền 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6-7
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 115
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TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DSST: COLE
Các Trường Công lập DSST quyết tâm biến đổi giáo dục công lập đô thị thông qua việc xóa 
bỏ sự bất bình đẳng về giáo dục, và giúp học sinh chuẩn bị để đạt thành công ở đại học và 
trong thế kỷ 21 này. Mục tiêu của DSST là cung cấp cho cộng đồng học sinh đa dạng một 
chương trình giáo dục nghệ thuật nhân văn ở cấp trung học thật xuất sắc, với việc chú trọng 
vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Bằng việc nhấn mạnh quyết tâm chung để 
đạt được thành tích học tập xuất sắc, chúng tôi bảo đảm rằng học sinh của chúng tôi sẽ đạt 
mức độ thông thạo theo các tiêu chuẩn của tiểu bang về môn toán, khoa học, đọc và viết. 
Trọng tâm vì cộng đồng vững mạnh của chúng tôi chính là sáu giá trị cốt lõi: trách nhiệm, 
tôn trọng, nỗ lực hết mình, liêm chính, hiếu kỳ ưa khám phá và can đảm.

 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Âm nhạc  •  Nghệ thuật Biểu diễn  •  Dạy kèm  •  Trọng tâm Khoa học  •   
Chú trọng Khoa học Môi trường và Bền vững qua chương trình Hợp tác với University 
of Colorado-Denver và Bảo tàng Khoa học và Tự nhiên Denver  •   
Trọng tâm Công nghệ

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DSST: COLE 
Các Trường Công lập DSST quyết tâm biến đổi giáo dục công lập đô thị thông qua việc xóa 
bỏ sự bất bình đẳng về giáo dục, và giúp học sinh chuẩn bị để đạt thành công ở đại học và 
trong thế kỷ 21 này. Mục tiêu của DSST là cung cấp cho cộng đồng học sinh đa dạng một 
chương trình giáo dục nghệ thuật nhân văn ở cấp trung học thật xuất sắc, với việc chú trọng 
vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Bằng việc nhấn mạnh quyết tâm chung để 
đạt được thành tích học tập xuất sắc, chúng tôi bảo đảm rằng học sinh của chúng tôi sẽ đạt 
mức độ thông thạo theo các tiêu chuẩn của tiểu bang về môn toán, khoa học, đọc và viết. 
Trọng tâm vì cộng đồng vững mạnh của chúng tôi chính là sáu giá trị cốt lõi: trách nhiệm, 
tôn trọng, nỗ lực hết mình, liêm chính, hiếu kỳ ưa khám phá và can đảm.

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Âm nhạc  •  Chú trọng Khoa học Môi trường và Bền vững qua chương trình 
Hợp tác với University of Colorado-Denver và Bảo tàng Khoa học và Tự nhiên Denver  •  
Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp AP  •  Các lớp Danh dự  •  Dạy kèm  • 
Trung tâm Tương lai  •  Nghệ thuật Biểu diễn  •  Trọng tâm Khoa học  •   
Trọng tâm Công nghệ

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Rebecca Bloch 

303-524-6354
dsstpublicschools.org
1350 E. 33rd Ave. 

Trường Đặc quyền 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học Cơ sở 
vùng Cận Đông Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 450

HIỆU TRƯỞNG: Rebecca Bloch 

303-524-6354
dsstpublicschools.org
3240 Humboldt St. 
 
Trường Đặc quyền 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 400

Tốc hành  
Thành công

 
Tốc hành  
Thành công

83% MỨC TIẾN BỘ > Vượt

80% TỔNG QUÁT > Xuất sắc

49% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

48% TỔNG QUÁT > Theo dõi
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DSST: CONSERVATORY GREEN
Các Trường Công lập DSST quyết tâm biến đổi giáo dục công lập đô thị thông qua việc 
xóa bỏ sự bất bình đẳng về giáo dục, và giúp học sinh chuẩn bị để đạt thành công ở đại 
học và trong thế kỷ 21 này. Mục tiêu của DSST là cung cấp cho cộng đồng học sinh đa 
dạng một chương trình giáo dục nghệ thuật nhân văn ở cấp trung học thật xuất sắc, với 
việc chú trọng vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Bằng việc nhấn mạnh quyết 
tâm chung để đạt được thành tích học tập xuất sắc, chúng tôi bảo đảm rằng học sinh của 
chúng tôi sẽ đạt mức độ thông thạo theo các tiêu chuẩn của tiểu bang về môn toán, khoa 
học, đọc và viết. Trọng tâm vì cộng đồng vững mạnh của chúng tôi chính là sáu giá trị cốt 
lõi: trách nhiệm, tôn trọng, nỗ lực hết mình, liêm chính, hiếu kỳ ưa khám phá và can đảm. 
DSST cũng cung cấp một chương trình học tập mang tính hỗ trợ, giúp 100% học sinh được 
nhận vào trường đại học mà các em lựa chọn cũng như có được các kỹ năng cần thiết để 
lấy được bằng đại học.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Âm nhạc  •  Nghệ thuật Biểu diễn  •  Dạy kèm  •  Trọng tâm Khoa học  •   
Trọng tâm Công nghệ

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DSST: STAPLETON
Các Trường Công lập DSST quyết tâm biến đổi giáo dục công lập đô thị thông qua việc xóa 
bỏ sự bất bình đẳng về giáo dục, và giúp học sinh chuẩn bị để đạt thành công ở đại học và 
trong thế kỷ 21 này. Mục tiêu của DSST là cung cấp cho cộng đồng học sinh đa dạng một 
chương trình giáo dục nghệ thuật nhân văn ở cấp trung học thật xuất sắc, với việc chú trọng 
vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Bằng việc nhấn mạnh quyết tâm chung để 
đạt được thành tích học tập xuất sắc, chúng tôi bảo đảm rằng học sinh của chúng tôi sẽ đạt 
mức độ thông thạo theo các tiêu chuẩn của tiểu bang về môn toán, khoa học, đọc và viết. 
Trọng tâm vì cộng đồng vững mạnh của chúng tôi chính là sáu giá trị cốt lõi: trách nhiệm, 
tôn trọng, nỗ lực hết mình, liêm chính, hiếu kỳ ưa khám phá và can đảm. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Âm nhạc  •  Nghệ thuật Biểu diễn  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp AP  •  
Dạy kèm  •  Các lớp Danh dự  •  Chú trọng Kỹ thuật thông qua chương trình hợp tác 
với College of Engineering and Applied Science tại University of Colorado – Boulder 
và Lockheed Martin  •  Học Song Song  •  Trung tâm Tương lai  •  Phục hồi Tín chỉ  •  
Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI-Aut (lớp 9-10)  •  Trọng tâm Khoa học  •   
Trọng tâm Công nghệ

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: John Clark 

303-802-4120
dsstpublicschools.org
8499 E. Stoll Place 

Trường Đặc quyền 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở Greater Park hill/Stapleton 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 9 
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 450

HIỆU TRƯỞNG: Jeff Desserich 

303-320-5570
dsstpublicschools.org
2000 Valentia St. 

Trường Đặc quyền 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 511

Khu vực  
Ghi danh 
Stapleton

Dịch vụ 
Giáo dục 
Đặc biệt

73% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

75% TỔNG QUÁT > Đạt

83% MỨC TIẾN BỘ > Vượt

84% TỔNG QUÁT > Xuất sắc



EAST
Trường Trung học Phổ thông East là trường trung học toàn diện có quy mô lớn nhất và kết 
quả hoạt động cao nhất tại DPS, có một truyền thống đáng tự hào về chất lượng xuất sắc 
phục vụ học sinh và gia đình tại Denver. Trường East cung cấp một chương trình học có 
yêu cầu cao và cân bằng cho các học sinh trong cộng đồng học đường đa dạng về sắc tộc, 
nền văn hóa, ngôn ngữ và hoàn cảnh kinh tế của chúng tôi.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Công nghệ Y Sinh  •  Kỹ thuật làm đồ gốm  •  Dàn hợp xướng  •   
Tranh luận  •  Kịch nghệ  •  Vẽ  •  Kỹ thuật  •  Thiết kế Đồ họa  •  Nhạc cụ •  Hội họa  •   
Nhiếp ảnh  •  Diễn thuyết  •  Công nghệ  •  Ôn luyện Thi Đại học  •  Tiếng Tây Ban Nha  •   
Sản xuất/Truyền thông Đa phương tiện Hiện đại  •  Tiếng Trung  •  Tiếng Pháp  •   
Tiếng Nhật  •   Các lớp AP  •  Các lớp Danh dự  •  Học Song Song  •  Chương trình Tiền 
Đại học  •  Trung tâm Tương lai  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS 
(CareerConnect): Giáo dục Phối hợp Thay thế, Giáo dục Kinh doanh, Giáo dục Tiếp thị, 
Môn Kỹ Thuật trong Chương trình Project Lead the Way, Công nghệ Mộc, Nghệ thuật 
Thiết kế và Hình ảnh  •  ASCENT  •  Phục hồi Tín chỉ  •  JROTC  •  Nâng cao theo Quyết 
tâm Cá nhân (AVID)  •  Dạy kèm  •  Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI và MI-Sev  •  
Giáo dục Trọng tâm Thổ dân Châu Mỹ da đỏ

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DSST:STAPLETON
Các Trường Công lập DSST quyết tâm biến đổi giáo dục công lập đô thị thông qua việc xóa 
bỏ sự bất bình đẳng về giáo dục, và giúp học sinh chuẩn bị để đạt thành công ở đại học và 
trong thế kỷ 21 này. Mục tiêu của DSST là cung cấp cho cộng đồng học sinh đa dạng một 
chương trình giáo dục nghệ thuật nhân văn ở cấp trung học thật xuất sắc, với việc chú trọng 
vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Bằng việc nhấn mạnh quyết tâm chung để 
đạt được thành tích học tập xuất sắc, chúng tôi bảo đảm rằng học sinh của chúng tôi sẽ đạt 
mức độ thông thạo theo các tiêu chuẩn của tiểu bang về môn toán, khoa học, đọc và viết. 
DSST cũng cung cấp một chương trình học tập mang tính hỗ trợ, giúp 100% học sinh được 
nhận vào trường đại học mà các em lựa chọn cũng như có được các kỹ năng cần thiết để 
lấy được bằng đại học.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Chú trọng Kỹ thuật thông qua chương trình hợp tác với Trường Đại học 
Kỹ thuật và Khoa học Ứng dụng thuộc University of Colorado – Boulder và Lockheed 
Martin  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Trung tâm Tương lai  •  ASCENT  •  Dạy kèm  • 
Nâng cao theo Quyết tâm Cá nhân (AVID)  •  Trọng tâm Khoa học  • 
Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI-Aut (lớp 6-8)  •  Trọng tâm Công nghệ

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Jessica Heesacker 

303-320-5570
dsstpublicschools.org
2000 Valentia St. 
 
Trường Đặc quyền

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở Greater Park hill/Stapleton 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8 
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 452

HIỆU TRƯỞNG: Andy Mendelsberg 

720-423-8300
east.dpsk12.org
1600 City Park Esplanade 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 2,475

Khu vực 
Ghi danh 
Stapleton

Dịch vụ 
Giáo dục 
Đặc biệt, 
RTD

69% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

71% TỔNG QUÁT > Đạt

71% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

69% TỔNG QUÁT > Đạt
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TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG EMILY GRIFFITH
Trường Trung học Phổ thông Emily Griffith (EGHS) là trường trung học phổ thông của Denver 
giảng dạy dựa trên năng lực. EGHS là một chương trình khác chương trình thông thường, giúp 
học sinh lấy được văn bằng tốt nghiệp phổ thông hoặc GED trong khi học các khóa học đại học, 
đồng thời tiếp cận các cơ hội sau trung học. Vấn đề then chốt để thực hiện nhiệm vụ này chính 
là việc chúng tôi cam kết rằng văn bằng tốt nghiệp không chỉ là mảnh giấy bình thường, mà 
đó là tấm giấy chứng nhận các em đã tốt nghiệp thành công với các kỹ năng học tập cần thiết.

 
Trường này không tham gia quy trình Chọn Trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà 
trường để biết thông tin ghi danh.

CHƯƠNG TRÌNH:
Các lớp AP  •  Các lớp Danh dự  •  Học Song Song  •  Chương trình Tiền Đại học  •  
Trung tâm Tương lai  •  ASCENT  •  Phục hồi Tín chỉ  •  Dạy kèm  •  Các Khóa học 
dựa trên Năng lực  •  GED  •  Các Lớp Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề được Cung cấp 
thông qua chương trình Hợp tác với Cao đẳng Kỹ Thuật Emily Griffith: Giáo dục Căn 
bản dành cho Người lớn, Máy móc Khung máy bay, Máy móc Ô tô, Cắt tóc, Các ngành 
Xây dựng, Kinh doanh, Thẩm mỹ, Nghệ thuật Nấu ăn, Phụ tá Nha sĩ HVAC/ Đông lạnh, 
Công nghệ Sản xuất, Phụ tá Y khoa, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên ngành Dược, Lấy máu, 
Cắt May Chuyên nghiệp, Địa ốc và nhiều ngành khác

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

MANUAL
Trường Trung học Phổ thông Manual giàu truyền thống là một trong các trường trung học 
đô thị dẫn đầu của Denver. Kể từ năm 1894, chúng tôi phục vụ học sinh với nhiều thành 
phần xuất thân khác nhau và có nhiều học sinh tốt nghiệp đạt kết quả xuất sắc trong nhiều 
ngành nghề trên toàn thế giới. Các giáo viên và nhân viên của chúng tôi cam kết động viên 
học sinh tham gia học tập, đạt đến mức khả năng tối đa của các em và chuẩn bị sẵn sàng 
để thành công ở cấp đại học, trong nghề nghiệp và cuộc sống.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Chương trình Chuyển tiếp STEM Y Sinh  •  Dàn hợp xướng  •   
Truyền thông Đa phương tiện  •  Tranh luận Đô thị  •  Kịch nghệ  •  Các Chương trình 
Hợp tác Cộng đồng  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp AP  •  Dạy kèm  •  Các lớp Danh 
dự  •  Học Song Song  •  Chương trình Tiền Đại học  •  Các Chương trình Kết nối Nghề 
nghiệp của DPS (CareerConnect): Giáo dục Phối hợp Thay thế, Chương trình Project 
Lead the Way,  Khoa học Y Sinh và Khoa học Máy tính  •  ASCENT  •  Phục hồi Tín chỉ  •   
JROTC  •  Trung tâm Tương lai  •  Mỹ thuật  •  Trọng tâm Khoa học  •  Nâng cao theo 
Quyết tâm Cá nhân (AVID)  •  Nghệ thuật Biểu diễn  •  Trung tâm Y tế tại Trường  •  
Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI  

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: David Daves 

720-423-4900
eghs.egtc.net
1860 Lincoln St. 

Trường Chuyển tiếp Chuyên sâu 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 403

HIỆU TRƯỞNG: Nickolas Dawkins 

720-423-6300
manual.dpsk12.org
1700 E. 28th Ave. 

Trường Cách tân 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 293

Tốc hành  
Thành công

RTD

75% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

53% TỔNG QUÁT > Đạt

44% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

43% TỔNG QUÁT > Theo dõi



TOGETHER, WE MAKE DENVER STRONGER.

Located in 12 Denver Public Schools high schools, 
Denver Scholarship Foundation Future Centers help 

prepare DPS students for college.

To learn more about how the Denver Scholarship Foundation
makes college possible visit www.denverscholarship.org.

Denver Scholarship Foundation  •  denverscholarship.org  •  info@denverscholarship.org
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Colorado Boulder
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University of

Colorado Hospital

Amy Faliano Hamill

East High School

University of
Colorado Boulder

Medical Laboratory
Scientist University of 

Colorado Hospital





TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MCAULIFFE MANUAL
Phỏng theo mô hình của Trường Quốc tế McAuliffe xuất sắc, McAuliffe tại Manual là một 
trường ứng viên cho chương trình Văn bằng Tú tài Quốc tế (IB), cung cấp một nền giáo dục 
nhân văn toàn diện, yêu cầu cao, dựa trên mô hình lớp học lấy học sinh làm trọng tâm, giáo 
dục nhân cách và ý thức về các vấn đề quốc tế. Trường Trung học Cơ sở McAuliffe là một 
cộng đồng học sinh đa dạng, hòa nhập - nơi nuôi dưỡng hỗ trợ để học sinh có được cuộc 
sống cân bằng, như ý và làm thay đổi cộng đồng và thế giới của chúng ta. Chúng tôi quyết 
tâm giúp phát triển cá nhân, thành tích cao và cơ hội công bằng cho mọi học sinh để giúp các 
em chuẩn bị cho cấp trung học phổ thông và hỗ trợ các em đạt thành công và tốt đẹp trọn đời.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Kịch nghệ  •  Dàn giao hưởng  •  Ban nhạc  •  Dàn hợp xướng  •   
Nghệ thuật Thị giác  •  Khoa học Chế tạo Rô-bốt  •  Kỹ thuật  •  Các Ngôn ngữ Thế giới  •   
Các khóa Bồi dưỡng  •  Các Câu lạc bộ Sau giờ học  •  Các Chương trình Thể thao  •  
Tiếng Pháp  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Tiếng Trung-Quan thoại  •  Dạy kèm  •   
Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS (CareerConnect): Môn Công nghệ 
trong Chương trình Project Lead the Way Gateway  • Trung tâm Y tế tại Trường  •  
Trọng tâm Nghệ thuật  •  Nghệ thuật Biểu diễn  •  Trọng tâm Khoa học  •   
Chương trình Văn bằng Tú tài Quốc tế  •  Trọng tâm Quốc tế

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG QUỐC TẾ MCAULIFFE
Trường Quốc tế McAuliffe là trường trung học cơ sở ứng viên cho chương trình Văn bằng 
Tú tài Quốc tế (IB) trong vùng Greater Stapleton/Park Hill của Denver. Trường có  môi 
trường học tập quốc tế và quy củ nơi các học sinh đều có thể đạt được thành tích xuất sắc 
trong học tập, hạnh kiểm cá nhân và phục vụ cộng đồng. McAuliffe có một chương trình 
giáo dục nghiêm khắc và toàn diện thông qua các bài tập tùy chọn trong môn các ngôn ngữ 
thế giới, kỹ thuật/công nghệ, giáo dục thể chất, và nghệ thuật thị giác cũng như nghệ thuật 
biểu diễn, bên cạnh những môn học căn bản như toán, ngữ văn, nghiên cứu xã hội và khoa 
học. McAuliffe tạo cơ hội cho học sinh tham gia đầy đủ vào các hoạt động ngoại khóa và 
các môn thể thao.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Ban nhạc  •  Dàn hợp xướng  •  Kịch nghệ  •  Kỹ thuật  •  Dàn giao hưởng  •  
Báo chí  •  Công nghệ  •  Nghệ thuật Thị giác  •  Stagecraft  •  Tiếng Pháp  •   
Tiếng Tây Ban Nha  •  Tiếng Trung-Quan thoại  •  Các lớp Danh dự  •  Chương trình 
Giáo dục Đặc biệt AN và MI  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS 
(CareerConnect): Chương trình Công nghệ của Project Lead the Way Gateway  •   
Dạy kèm  •  Chương trình Văn bằng Tú tài Quốc tế

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Kurt Dennis 

720-424-1540
mcauliffe.dpsk12.org
2540 Holly St. 

Trường Cách tân 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở Greater Park hill/Stapleton 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8
Sĩ số Ghi danh Dự kiến: 915

HIỆU TRƯỞNG: Jessica Long 

720-423-6550
mcauliffemanual.dpsk12.org
1700 E 28th Ave. 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở vùng Cận Đông Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 7
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 300

Khu vực 
Ghi danh 
Stapleton

 
Tốc hành  
Thành công

76% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

73% TỔNG QUÁT > Đạt

Không có Mức đánh giá SPF

Không có Mức đánh giá SPF

50



MOREY
Morey là một cộng đồng đa dạng, có yêu cầu cao, chú trọng đến chương trình học dựa 
theo năng lực, qua đó học sinh có thể học nhanh hơn hoặc chậm hơn theo giáo trình tùy 
theo nhu cầu của các em. Morey kết hợp chương trình giáo dục Tài năng và Năng khiếu 
vào chương trình mỗi lớp và tạo điều kiện cho học sinh được học tập trải nghiệm, thực tế. 
Học sinh tham gia vào các dự án đầy nhiệt huyết, nghiên cứu độc lập và bài tập tự chọn, 
chú trọng đến tinh thần hợp tác. Morey là trường có chương trình HGT dành cho lớp sáu 
đến tám duy nhất của Học Khu.

Để biết thêm thông tin về việc ghi danh vào chương trình chuyên năng khiếu, vui lòng xem trang 20.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  STEM  •  Dựng Mô hình và Thiết kế  •  Lập trình Bay và Không gian •   
Nghệ thuật  •  Ban nhạc  •  Kịch nghệ  •  Công nghệ Máy tính  •  Ngữ nghĩa học  •  
Mathletics  •  Dạy kèm  •  Địa lý Geography Bee  •  Shakespeare  •  Diễn thuyết và 
Tranh luận  •  Lắp ráp Rô-bốt Lego  •  Lịch sử History Day  •  Destination Imagination  •   
Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp Danh dự  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp 
của DPS (CareerConnect): Môn Công nghệ trong Chương trình Project Lead the Way 
Gateway  •  Nâng cao theo Quyết tâm Cá nhân (AVID)  •  Tài năng và Năng khiếu cao  • 
Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI-Aut •  Giáo dục dựa theo Năng lực

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG KHUYẾN KHÍCH CỘNG ĐỒNG THAM GIA 
NEAR NORTHEAST
Trường Khuyến khích Cộng đồng Tham gia Near Northeast (NECES) sẽ giúp mỗi học sinh 
trở thành  công dân năng động, và đầy nhiệt huyết trong một môi trường học đường thân 
thiện. Vấn đề Trách nhiệm công dân sẽ được kết hợp vào giáo trình giảng dạy của nhà 
trường. Học sinh tham gia vào các trải nghiệm học tập mà qua đó, các tổ chức, các nguồn 
trợ giúp cộng đồng, các nhà giáo dục, gia đình và thanh thiếu niên sẽ có cơ hội xích lại gần 
nhau để hỗ trợ phát triển năng lực lãnh đạo của học sinh và giúp phát triển quan điểm, tiếng 
nói của học sinh để các em trở thành những người đi đầu trong việc thay đổi trường học 
của các em và các cộng đồng xung quanh cũng như các cộng đồng lớn hơn. 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  • Dạy kèm •  Chương trình Critical Civic Inquiry  •  Giáo dục Nhân cách  •   
Mỗi học sinh được sử dụng một Máy tính bảng  •  Thực hành Công nghệ  •   
Địa điểm Huấn luyện Sinh viên Giảng dạy  •  Kết hợp Nghệ thuật  •  Thẩm định dựa trên 
Kết quả Học tập  •  Học tập dựa trên Phục vụ Cộng đồng  •  Cố vấn Học sinh  • 
Học tập dựa trên Bài tập Dự án  •  PBIS (Hỗ trợ và Can thiệp Hành vi Tích cực)  • 
Pháp luật mang tính răn đe uốn nắn  • Phục vụ Cộng đồng  •  Huấn luyện Lãnh đạo  •  
Bồi dưỡng Sau giờ học  •  Nhóm Bênh vực Quyền lợi Phụ huynh/Cộng đồng

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Noah Tonk 

720-424-0700
morey.dpsk12.org
840 E. 14th Ave. 

Trường Chuyên dành cho Tài năng 
và Năng khiếu Cao 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 215

HIỆU TRƯỞNG: Rey Sirakavit 

720-460-1424
ne.communityengagementschool.
org
3333 Holly St. 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 100

Thông 
Thường

Sẽ xác định 
sau

TRƯỜNG MỚI 

Không có Mức đánh giá SPF

Không có Mức đánh giá SPF

57% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

54% TỔNG QUÁT > Đạt

51



TRƯỜNG ODYSSEY DENVER
Trường Odyssey thuộc Denver là trường Học tập Khám phá công lập, đa dạng dành cho 
cấp lớp từ mẫu giáo đến lớp tám. Chúng tôi dạy học sinh phương pháp học thông qua việc 
chú trọng đến thành tích học tập, tư duy phản biện và trách nhiệm xã hội, chuẩn bị cho các 
em bước vào trung học phổ thông và cao hơn. Định hướng hoạt động và điểm mạnh của 
chúng tôi là dựa trên các Nguyên tắc của Mô hình Học tập Khám phá. Giáo trình giảng dạy 
được thiết kế dựa trên các kinh nghiệm học tập khắt khe, có mục đích, theo dự án, và theo 
đúng Các tiêu chuẩn của Tiểu bang về Kiến thức Phổ cập Căn bản. Trải nghiệm học tập 
của học sinh gồm có chú trọng đến môn đọc và viết qua văn học, chương trình toán khắt 
khe, máy tính để phát triển các kỹ năng nghiên cứu và tư duy phản biện, mỹ thuật, lưu lại 
bài làm của các học sinh qua các hồ sơ bài tập, thường xuyên đi nghiên cứu thực địa bên 
ngoài trường và các chuyến tham quan kết hợp giáo dục môi trường.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mẫu giáo Cả ngày  •  Thể dục •  Các Lớp Bồi dưỡng Sau giờ học  •  Dạy kèm  •   
Học tập Khám phá

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NORTHFIELD TẠI 
KHU HỌC XÁ PAUL SANDOVAL
Trường Trung học Phổ thông Northfield tại Khu học xá Paul Sandoval cung cấp chương trình 
học tân tiến và yêu cầu cao, tầm cỡ thế giới, giúp học sinh khám phá các mối quan tâm cá nhân 
của các em, áp dụng phương pháp liên ngành và sự hợp tác của học sinh trong môi trường 
học tập hỗ trợ và phù hợp với từng cá nhân. Học sinh được chọn lựa từ tám chương trình học 
tập chuyển tiếp khác nhau và tham dự các hội thảo được tổ chức hai lần một năm. Tất cả các 
học sinh lớp trên sẽ tham gia Chương trình Văn bằng Tú tài Quốc tế sau khi được cho phép.  

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật Studio  •  Âm nhạc  •  Viết Sáng tác  •  Sân khấu  •  Nhảy/Múa  •   
Yoga  •  Khoa học Máy tính  •  Kỹ thuật  •  Dạy kèm  •  Khoa học Chế tạo Rô-bốt  •  
STEM  •  Luật và Chính trị  •  Kinh tế học và Kinh doanh  •  Tranh luận  •  Diễn thuyết  •   
Công nghệ  •  Học tập Tổng hợp  •  Trung tâm Tương lai  •  Học tập dựa trên Bài tập 
Dự án  •  Học tập Phục vụ Cộng đồng  •  Tiếng Pháp  •  Tiếng Tây Ban Nha  •   
Tiếng Trung-Quan thoại  •  Thẩm định dựa trên Kết quả Học tập  •  Chương trình Văn 
bằng IB  •  Các lớp AP và Danh dự  •  Học Song Song  •  Trọng tâm Khoa học  •   
Mỹ thuật  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS (CareerConnect)  •   
Phục hồi Tín chỉ  •  AVID  •  Trọng tâm Công nghệ  •  Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Amy Bringedahl 

720-423-8000
northfield.dpsk12.org
5500 Central Park Blvd. 

Trường Cách tân 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 11
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 705

HIỆU TRƯỞNG: Marnie Cooke 

303-316-3944
odysseydenver.org
6550 E. 21st Ave. 

Trường Đặc quyền 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo - Lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 234 

Thông 
Thường

45% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

50% TỔNG QUÁT > Theo dõi

74% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

72% TỔNG QUÁT > Đạt



HỌC VIỆN PREP
Học viện PREP tiếp nhận những học sinh sau đây: những học sinh nộp đơn trực tiếp; 
những học sinh do các trường khác, Sở Dịch vụ Nhân sinh hoặc Sở Quản chế giới thiệu; 
học sinh gặp khó khăn với các vấn đề học vấn, xã hội, đi học chuyên cần, hoặc hành vi; các 
học sinh bị đuổi học; và những học sinh có nhu cầu học tập đặc biệt ở mức nhẹ/vừa phải. 
Học sinh có thể tận dụng lợi ích từ lớp học qui mô nhỏ với sĩ số học sinh ít, giúp đáp ứng 
nhu cầu học tập và cảm xúc-giao tiếp xã hội của các em. Tất cả học sinh ghi danh phải tham 
dự một buổi giới thiệu thông tin, nộp đơn và trả lời phỏng vấn với hiệu trưởng hoặc người 
được ủy quyền. Tất cả học sinh phải tham gia và hoàn tất một chương trình phát triển kỹ 
năng chuyên sâu trong sáu tuần gọi là Discovery. 

Trường này không tham gia quy trình Chọn Trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà 
trường để biết thông tin ghi danh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Công nghệ  •  Hội đồng Học sinh  •  Sổ kỷ yếu  •   
Chương trình WES  •  Học Song Song  •  Trung tâm Tương lai  •  Phục hồi Tín chỉ  •  
Dạy kèm  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS (CareerConnect):  
Giáo dục Phối hợp Thay thế 

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Eric Rowe 

720-424-8451
prepacademy.dpsk12.org
2727 Columbine St. 

Trường Chuyển tiếp Chuyên sâu 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 68

RTD

50% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

48% TỔNG QUÁT > Theo dõi
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VENTURE PREP
Venture Prep là trường đặc quyền công lập miễn học phí, có yêu cầu khắt khe, sử dụng 
một giáo trình ôn luyện vào đại học sáng tạo để chuẩn bị cho các học sinh thành công ở 
cấp đại học và trong cuộc sống. Venture Prep sử dụng phương pháp học theo bài tập dự 
án để truyền đạt nội dung học cũng như các kỹ năng của thế kỷ 21 mà các em cần có để 
trở thành thế hệ lãnh đạo kế tiếp.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Thể thao  •  Ôn luyện ACT  •  CREW  •  Giảng dạy phù hợp với từng Cá 
nhân •  Dạy kèm  •  Lớp học qui mô nhỏ  •  Bồi dưỡng Công nghệ  •  Kinh doanh  • 
Học Ngoại ngữ  •  Các lớp AP  •  Mỹ thuật  •  Tiếp thị  •  Làm vườn  •  Nghệ thuật Biểu 
diễn  •  Lãnh đạo các hoạt động Ngoài trời  •  Diễn thuyết và Tranh luận  •   
Tiếng Tây Ban Nha  •  Tiểu thuyết Hình ảnh  •  Viết Sáng tác  •  Zumba  •   
Học Ngôn ngữ Trực tuyến bằng các Ngôn ngữ Thế giới khác 

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

WHITTIER
Whittier được thành lập vào năm 1883 và có lịch sử lâu đời trong sự nghiệp giáo dục có 
chất lượng cao cho trẻ em vùng Đông Bắc Denver. Whittier có chương trình giảng dạy 
đổi mới với yêu cầu khắt khe, chú trọng tới các tiêu chuẩn của tiểu bang và áp dụng các 
phương thức tối ưu dựa trên nghiên cứu. Mục tiêu của Whittier là chuẩn bị cho các học sinh 
sẵn sàng đối mặt với những yêu cầu khắt khe trong học tập, cần thiết để các em có được 
các cơ hội việc làm trong tương lai đòi hỏi phải có bằng cấp đại học. Chúng tôi là một cộng 
đồng học sinh và nhân viên đa dạng, và chúng tôi chào đón tất cả những học sinh muốn 
trải nghiệm theo phong cách Whittier.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mầm non (ECE)  •  Mẫu giáo Cả ngày  •  Thể dục  •  Nghệ thuật  • Âm nhạc  •  
Công nghệ  • Summer Scholars  •  Chương trình Can thiệp trong môn Đọc  •  Dạy kèm

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Erin Quigley 

303-893-0805
ventureprep.org
2900 Richard Allen Court 

Trường Đặc quyền 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 235

HIỆU TRƯỞNG: Jai Palmer 

720-424-3040
whittier.dpsk12.org
2480 Downing St. 

Trường Cách tân 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học Cơ sở 
vùng Cận Đông Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 310

Tốc hành  
Thành công

19% MỨC TIẾN BỘ > Không đạt

31% TỔNG QUÁT > Thử thách

78% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

64% TỔNG QUÁT > Đạt



“ MÔN HỌC TỰ CHỌN SAU 
GIỜ HỌC MÀ EM YÊU THÍCH 
LÀ MÔN LÀM GỐM BỞI VÌ EM 

THÍCH NGHỆ THUẬT. MÔN 
HỌC NÀY GIÚP PHÁT TRIỂN 

TÍNH SÁNG TẠO.” 
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WILLIAM (BILL) ROBERTS
William (Bill) Roberts phục vụ học sinh từ Mầm Non đến lớp tám qua một giáo trình học tập 
khắt khe. Bill Roberts là một cộng đồng sáng tạo, an toàn, và năng động, giúp nuôi dưỡng 
và giáo dục trẻ em một cách toàn diện. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi cùng với sự hỗ trợ 
của phụ huynh, sẽ cung cấp cho học sinh những cơ hội học tập sáng tạo và yêu cầu cao 
thông qua việc khám phá các môn nghệ thuật, giáo dục nhân cách và bồi dưỡng khả năng 
tư duy phản biện - tất cả các yếu tố cần thiết để đạt thành công trong thế giới không ngừng 
thay đổi này. Học sinh cấp trung học cơ sở hưởng lợi từ một cộng đồng những người có tư 
duy biện chứng, liên kết chặt chẽ, nơi học sinh cảm thấy được coi trọng.

 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mầm non (ECE)  •  Mẫu giáo Cả ngày  •  Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Kịch nghệ  •   
Âm nhạc  •  Nhảy/Múa  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Công nghệ  •  Dự án Học tập thông 
qua Phục vụ Cộng đồng  •  Thực hành STEM  • Kết nối Khám phá (Discovery Link)  •  
Trải nghiệm Thực địa (lớp 6-8)  •  Chương trình Giáo dục Đặc biệt AN dành cho các lớp 
Trung cấp

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HỌC VIỆN WYATT
Học viện Wyatt có nguồn trợ giúp dồi dào, bảo đảm tất cả học sinh đều được thử thách khả 
năng, chuẩn bị sẵn sàng cho thành công ở bậc trung học, đại học và xa hơn nữa. Học viện 
Wyatt là một cộng đồng học tập gắn kết bởi chất lượng giảng dạy tuyệt vời, các tiêu chuẩn 
học thuật cao cũng như tinh thần trách nhiệm nghiêm ngặt. Tại Học viện Wyatt, chúng tôi 
cam kết sẽ giáo dục trẻ em một cách toàn diện thông qua việc phát triển khả năng đọc viết 
nâng cao, các kỹ năng toán học và giao tiếp xã hội cũng như cung cấp một chương trình 
chuyên môn vững chắc. Chúng tôi bảo đảm rằng những chương trình hoạt động hàng ngày 
của chúng tôi đều phù hợp với nhu cầu của cộng đồng; chúng tôi đánh giá cao cũng như kết 
hợp sự đóng góp từ phía gia đình học sinh vào công việc hàng ngày của chúng tôi. Học viện 
Wyatt nỗ lực tạo điều kiện để học sinh trở thành những người ham học suốt đời.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mẫu giáo Cả ngày  •  Âm nhạc (Mẫu giáo-lớp 5)  •  Thể dục và Sức khỏe (Mẫu giáo-lớp 8)  •  
Nghệ thuật (lớp 6-8)  •  Chương trình Vận động Hàng ngày  •  Chương trình Lãnh đạo 
Challenge Day (lớp 8)  •  Công nghệ  •  Chương trình Can thiệp trong môn Toán và Đọc 
viết  •  Các Chương trình Can thiệp theo Nhóm nhỏ  •  Bồi dưỡng  •  Chương trình Đọc 
Reading Rocket  •  Chương trình Dinh dưỡng  •  Chương trình Sau giờ học YMCA  •  
Dạy kèm

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Patricia Lea 

720-424-2640
billroberts.dpsk12.org
2100 Akron Way

Khu vực Ghi danh  
cấp Tiểu học Stapleton và Trung học 
Cơ sở Greater Park Hill/Stapleton 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 885

HIỆU TRƯỞNG: Wesley Frakes 

303-292-5515
wyattacademy.org
3620 Franklin St.  

Trường Đặc quyền 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học Cơ sở 
vùng Cận Đông Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo - Lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 438

Tốc hành  
Thành công

Thông 
Thường

72% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

75% TỔNG QUÁT > Đạt

48% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

42% TỔNG QUÁT > Theo dõi



VÙNG TÂY BẮC
Học viện Giáo dục Đô thị 

Trường ACE Community 
Challenge 

Trường Nam sinh Denver

Trường ECE-8 Song ngữ Bryant 
Webster

CEC Early College

Học viện César Chávez

Trường Trung học Phổ thông 
Đặc quyền Colorado

Học viện Compassion Road 

Denver Justice

Trường Trung học Cơ sở/
Trung học Phổ thông Denver 
Montessori

Trường Trung học Phổ thông 
Trực tuyến Denver

Trường Trung học Phổ thông 
Lãnh đạo và Thể thao Nữ sinh

Trường Trung học Cơ sở Lãnh 
đạo và Thể thao Nữ sinh

Trường Quốc tế Lake

North

Trung tâm Khuyến học - Trường 
Phổ thông Trung học North

Trường Cộng đồng RiseUp

Skinner

STRIVE Prep – Excel

STRIVE Prep – Lake

STRIVE Prep – Sunnyside

Học viện West Career

West Early College

Học viện West Leadership
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HỌC VIỆN GIÁO DỤC ĐÔ THỊ
Nhiệm vụ của Học viện Giáo dục Đô thị là cung cấp một nền giáo dục trung học phổ thông 
toàn diện và chất lượng cho những học sinh có điều kiện sống không ổn định.

Trường này không tham gia quy trình Chọn Trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà 
trường để biết thông tin ghi danh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Nghệ thuật  •  Âm nhạc  •  Nấu ăn  •  Sổ kỷ yếu  •  Hợp xướng  •  Sân khấu  •   
Thể dục  •  Zumba  •  Câu lạc bộ Chạy bộ  •  Hội thảo dành cho học sinh lớp 12  •   
Câu lạc bộ Việc làm  •  Đàn ông nơi công sở   •  Phụ nữ nơi Công sở  •   
Học Song Song  •  Phục hồi Tín chỉ  •  Dạy kèm  •  Chương trình dành cho Thanh thiếu 
niên đang Mang thai/Nuôi con

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG ACE COMMUNITY CHALLENGE
Nhiệm vụ của trường ACE Community Challenge (ACE/CCS) là khuyến khích các thanh 
thiếu niên có nguy cơ bỏ học cao và những gia đình chưa đạt thành công trong các hệ 
thống giáo dục thông thường tái hòa nhập vào môi trường học tập đề cao giao tiếp xã hội và 
có sự trợ giúp của bạn bè đồng trang lứa. ACE/CCS khuyến khích học sinh nâng cao thành 
tích học tập qua các phương pháp giảng dạy phi truyền thống và có yêu cầu cao, đồng thời 
hỗ trợ học sinh cũng như gia đình của các em bằng các dịch vụ nhân sinh nhằm giúp đạt 
được trình độ học vấn cũng như ý thức trách nhiệm với tư cách là thành viên cộng đồng.

Trường này không tham gia quy trình Chọn Trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà 
trường để biết thông tin ghi danh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Quản lý Đời sống (lớp 8)  •  Lịch học Quanh năm •  Phục hồi Tín chỉ  • 
Quản lý Đời sống và các mối Quan hệ (lớp 9-10)  •  Dạy kèm  •  Các môn Thể thao có 
tại các khu học xá khác của DPS

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Michelle Kennard 

303-282-0900
auldenver.org
2417 W. 29th Ave. 

Trường Đặc quyền Chuyển tiếp 
Chuyên sâu 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 124

HIỆU TRƯỞNG: Rachel Ramirez 

303-436-9588
acecommunitychallengeschool.org
948 Santa Fe Drive 

Trường Đặc quyền Chuyển tiếp 
Chuyên sâu 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 8 đến 10
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 122

RTD

RTD

25% MỨC TIẾN BỘ > Không đạt

20% TỔNG QUÁT > Thử thách

50% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

44% TỔNG QUÁT > Theo dõi
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TRƯỜNG NAM SINH DENVER
Nhiệm vụ của Trường Nam sinh Denver là tạo điều kiện cho các nam thanh niên trẻ tuổi 
qua chương trình vận động để thành công trong học tập, tự tin đi đầu, sống mạnh mẽ và 
rèn luyện phát triển thể chất. Dựa trên mô hình giảng dạy rất thành công của Trường Lãnh 
đạo và Thể thao Nữ sinh (GALS), Trường Nam sinh Denver cung cấp môi trường học tập 
qui mô nhỏ, sử dụng các phương thức tối ưu trong cách học tập dựa trên vận động, theo 
giới tính dành cho nam sinh cấp trung học. Trường Nam sinh cung cấp nền giáo dục cách 
tân, chuẩn bị cho bậc đại học. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH: 
Vận động/Sức khỏe và Chăm sóc Sức khỏe  •  Phương pháp Sư phạm Chủ động  •  
Khoa học và Nghiên cứu Xã hội  •  Chương trình cho Một giới tính •  Phương pháp Học 
chú trọng vào Nam sinh •  Nhóm Chăm sóc Sức khỏe  •  Cố vấn hướng dẫn  •  Các lớp 
BOYS  (Lớp học Căn bản chú trọng đến Phát triển Cá nhân, giao tiếp Xã hội-Cảm xúc 
và Kỹ năng Lãnh đạo)  •  Các Tiêu chuẩn của Tiểu bang về Kiến thức Phổ cập Căn bản 
trong môn Toán và Ngữ văn  •  Các Lựa chọn Giáo trình Nâng cao  •  Dạy kèm  • 
Lựa chọn học Toán Tăng tốc  •  Các lớp Can thiệp  •  Các môn Thể thao Thi đấu  • 
Chương trình Tổng hợp Nhiều Lĩnh vực  •  Giáo trình Ôn luyện Đại học

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG ECE-8 SONG NGỮ BRYANT WEBSTER
Trường ECE-8 Song ngữ Bryant Webster có giáo trình học dựa theo tiêu chuẩn khắt khe, 
được thiết kế để giúp học sinh trở thành những người nói viết được hai ngôn ngữ và sẵn 
sàng cho đại học và nghề nghiệp. Chúng tôi chú trọng vào việc giáo dục trẻ em một cách 
toàn diện, cung cấp một chương trình học tập cân đối và vững chắc, trong đó bao gồm các 
môn nghệ thuật, âm nhạc, giáo dục thể chất và công nghệ trong một môi trường ấm áp và 
khuyến khích, đề cao các truyền thống gia đình và văn hóa của học sinh.

Để ghi danh, học sinh phải nộp Bản Câu hỏi về Ngôn ngữ Sử dụng Chính trước ngày 31 
tháng Một, 2017. Vui lòng liên lạc với trường để tìm hiểu thêm.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mầm non (ECE)  •  Mầm non (ECE) bằng tiếng Tây Ban Nha  •  Mẫu giáo Cả ngày  •   
Mẫu giáo Cả ngày bằng tiếng Tây Ban Nha  •  Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Tiếng Tây Ban 
Nha dành cho người nói tiếng mẹ đẻ  •  Dạy kèm  •  Can thiệp Học Đọc viết theo Trình 
độ  •  Colorado Uplift  •  Âm nhạc  •  Song Ngữ  •  Can thiệp dựa theo Nhu cầu theo 
Nhóm Nhỏ  •  Công nghệ  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Hệ thống Đọc Wilson  •  Hội chợ 
Khoa học  •  Trường Trung học Cơ sở Khu vực TNLI

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Nick Jackson 

720-688-3842
theboysschooldenver.org
Địa điểm sẽ được xác định sau 

Trường Đặc quyền 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 120

HIỆU TRƯỞNG: Pamela Liñan

720-424-9170
bryantwebster.dpsk12.org
3635 Quivas St. 

Trường Chuyên 

Khu vực Ghi danh  
cấp Trung học Cơ sở 
vùng Tây Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 418

Way-to-go

Không có Mức đánh giá SPF

Không có Mức đánh giá SPF

54% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

50% TỔNG QUÁT > Theo dõi
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CEC EARLY COLLEGE
Career Education Center Early College tuyển sinh học sinh học toàn thời gian - là những 
em muốn theo chương trình hướng nghiệp hoặc ôn luyện đại học có cường độ cao hơn 
và học sinh học nửa ngày - là những em tham gia các khóa học trước khi vào học chuyên 
ngành tại CEC trong khi đang còn học tại các trường trung học phổ thông chính của các em.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Citywide Jazz Combo  •  ASCENT  •  Phục hồi Tín chỉ  •  Dạy kèm  •  Mỹ thuật  • 
Các môn Thể thao thông qua Trường Trung học Phổ thông North hoặc Trường mà 
Học sinh theo học  •  Các lớp AP  •  Các lớp Danh dự  •  Học Song Song  •   
Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS (CareerConnect): Giáo dục Phối 
hợp Thay thế, Ngành sản xuất Tiên tiến, Công nghệ Kiến trúc, Kỹ thuật Âm thanh, 
Kỹ thuật Máy móc Ô tô, Quản lý Kinh doanh, Thiết kế Trò chơi Điện tử trên máy tính, 
Công nghệ Xây dựng, Tư pháp Hình sự, Nghệ thuật Nấu ăn, Sản xuất Phim Kỹ thuật 
số, Nghề nghiệp Giáo dục Mầm non, Thể dục và Khoa học Sức khỏe, Thực tập Điều 
hành, Thiết kế Thời trang, Khoa học Chữa cháy, Giới thiệu Nghề nghiệp trong ngành Y 
tế, Giáo dục Khoa học Y tế (chuẩn bị lấy văn bằng CNA), Thiết kế Đồ họa đa phương 
tiện, Khoa học Y sinh của Project Lead the Way, Y khoa Thể thao, Chuyển tiếp Giảng 
dạy và Kỹ thuật Hàn  

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Jamie Lofaro 

720-423-6600
dosomethingreal.com
2650 Eliot St. 

Trường Chuyên 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 436

Thông 
Thường

57% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

74% TỔNG QUÁT > Đạt
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HỌC VIỆN CÉSAR CHÁVEZ DENVER
Học viện César Chávez Denver nằm ở vùng Tây Bắc Denver và là trường đặc quyền công 
lập, miễn học phí, đáp ứng nhu cầu của các học sinh từ mẫu giáo đến lớp tám. Nhiệm vụ 
của Học viện César Chávez Denver là chuẩn bị cho học sinh ở Denver đạt kết quả thành 
công với tư cách là những trí thức trẻ tuổi, công dân thế giới và các nhà lãnh đạo cộng 
đồng qua một chương trình học có yêu cầu cao, trong môi trường học tập khắt khe và luôn 
khuyến khích hỗ trợ. Học viện César Chávez đang vun đắp để tạo ra những người dẫn đầu, 
quyết tâm vào đại học.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mẫu giáo Cả ngày  •  Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Âm nhạc  •  Chương trình Viết Step-Up 
to Writing   •  Dạy kèm  •  Chương trình Đọc có hướng dẫn 9 phút  •  Kiến thức Căn 
bản  •  Toán Saxon  •  Kỹ năng Vi tính và Đánh máy cấp Trung học cơ sở  •  Chương 
trình Đọc Reading Street  •  Xuất bản Pearson  •  Năm học Kéo dài  •  Trung tâm Y tế tại 
Trường  •  Giảng dạy theo nhóm nhỏ do các Nhân viên bán chuyên phụ trách  

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẶC QUYỀN COLORADO
Trường Trung học Phổ thông Đặc quyền Colorado (CHSC) cung cấp một nền giáo dục xuất 
sắc với quy mô nhỏ cho các học sinh gặp khó khăn trong cuộc sống cá nhân hoặc trong học 
tập, trong một trường trung học thông thường. Chúng tôi có sáu kỳ ghi danh khác nhau để 
học sinh có nhiều cơ hội tái hòa nhập và cung cấp ý kiến phản hồi thường xuyên về điểm số 
và tín chỉ. Trọng tâm của CHSC là cung cấp các khóa học căn bản với yêu cầu cao, chương 
trình học bao quát giáo trình và theo trình độ khóa học, và tập trung chuẩn bị cho các lựa 
chọn sau trung học, bao gồm cả đại học. Mọi học sinh tốt nghiệp đều được hỗ trợ để được 
nhận vào một trường cao đẳng, đại học và hoàn tất chương trình lấy văn bằng sau trung học. 

Trường này không tham gia quy trình Chọn Trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà 
trường để biết thông tin ghi danh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Chương trình Thực tập  •  Tín chỉ Vừa học Vừa làm  •  Hội chợ Khoa học  •  
Yoga  •  Đường phố Nghệ thuật  •  Câu lạc bộ Trượt tuyết  •  Nền tảng Thành công  •  
Hội thảo dành cho học sinh lớp 12  •  ASCENT  •  Sử dụng Trung tâm Giải trí La Alma  •  
Học Song Song  •  Dạy kèm  • Giáo dục Nghề nghiệp/Dạy nghề tại Trường Cao đẳng 
Kỹ thuật Emily Griffith  •  Youth on Record  •  Phục hồi Tín chỉ  •  Mô hình Bênh vực 
Quyền lợi Học sinh  •  Các lớp Danh dự  •  Các chương trình thưởng khuyến khích 
bằng tài chánh cho Thành tích Học tập tốt và Đi học chuyên cần 

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Mary Ann Mahoney 
303-455-0848
cca-denver.org
3752 Tennyson St.

Trường Đặc quyền 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo - Lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 428

HIỆU TRƯỞNG: Clark Callahan 

303-892-8475
coloradohighschoolcharter.org
1175 Osage St. 

Trường Đặc quyền Chuyển tiếp 
Chuyên sâu 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 219

RTD

58% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

54% TỔNG QUÁT > Đạt

22% MỨC TIẾN BỘ > Không đạt

25% TỔNG QUÁT > Thử thách
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HỌC VIỆN COMPASSION ROAD
Học viện Compassion Road sử dụng giáo dục và nhiều chương trình để giúp các học sinh 
của chúng tôi có được cơ hội như nhau và hướng dẫn cho các học sinh trên hành trình trở 
thành những con người nhiệt huyết, có năng lực và tích cực bảo vệ và ủng hộ cho quyền lợi 
của cộng đồng các em. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các học sinh trung học dễ có nguy cơ bỏ 
học  chương trình giáo dục khắt khe và thích hợp, hệ thống hỗ trợ linh hoạt, các biện pháp 
can thiệp có mục tiêu và trọng tâm, cũng như một ý thức cộng đồng mạnh mẽ. 

Trường này không tham gia quy trình Chọn Trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà 
trường để biết thông tin ghi danh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Âm nhạc  •  Võ thuật  •  Thiền  •  Sân khấu  •  Yoga  •   
Các Biện pháp Can thiệp về việc Sử dụng Rượu và Ma túy  •  Chương trình Sức khỏe 
Tâm thần Mở rộng   •  JROTC  •  Kiến thức Gia đình, Sức khỏe và Tài chính  •   
Chương trình GED  •  Môi trường Hàn gắn Chữa lành  •  Dạy kèm  •  Mô hình Can thiệp 
Thực hành Học tập  •  Liệu pháp dựa trên Khám phá thiên nhiên Hoang dã  •  Chương 
trình giúp học Sinh Giảm và Chấm dứt tham gia Băng nhóm  • Nấu ăn  •  Ngành Y khoa 
sử dụng Liệu pháp Thay thế  •  Chương trình Phụ tá Điều dưỡng  •  Men of Valor  •   
Phục hồi Tín chỉ  •  Trao quyền cho Thanh thiếu Nữ  •  Học Song Song  •   
Các Ngôn ngữ Thế giới  •  Các lớp AP và Danh dự  •  Chương trình Tiền Đại học  •  
Trung tâm Tương lai  •  AVID  •  Học tập qua Phục vụ Cộng đồng  •

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Kimberly Ortiz 

720-424-2240
cra.dpsk12.org
1000 Cherokee St. 

Trường Cách tân,  
Trường Chuyển tiếp Chuyên sâu 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 168

RTD

33% MỨC TIẾN BỘ > Không đạt

45% TỔNG QUÁT > Theo dõi
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DENVER JUSTICE
Nhiệm vụ của Trường Trung học Phổ thông Denver Justice là cung cấp một chương trình 
giáo dục ôn luyện đại học cho tất cả các học sinh. Trường Justice chú trọng đến những 
học sinh thường xuyên trốn học, và không thành công trong môi trường học đường thông 
thường hoặc những em liên can tới tòa án hình sự. Trường Justice là nơi những thanh niên 
có nguy cơ có thể trở thành “thanh niên đầy hứa hẹn” thành công. Trọng tâm của các mục 
tiêu này là chú trọng đến cá nhân học sinh, tạo điều kiện cho tất cả các học sinh nhìn thấy 
tầm quan trọng của việc học tập. Trường áp dụng các tiêu chuẩn cao trong học tập và dạy 
kèm. Các giáo viên của Justice luôn tạo một không khí học tập đa dạng, trong đó khuyến 
khích sự chấp nhận và lòng nhân ái đối với tất cả mọi người.

Trường này không tham gia quy trình Chọn Trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà 
trường để biết thông tin ghi danh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp AP  •  Học Song Song  •   
Dạy kèm  •  Phục hồi Tín chỉ  •  Chương trình dành cho Thanh thiếu niên đang Mang 
thai/Nuôi con

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ 
THÔNG DENVER MONTESSORI
Trường Trung Học Cơ Sở/Phổ Thông Denver Montessori kết hợp các phương pháp 
Montessori tốt nhất với nghiên cứu hiện nay về sự phát triển trí não của lứa tuổi thanh thiếu 
niên. Nhiệm vụ của chúng tôi là khích lệ mỗi một học sinh đạt được thành tích cao đồng 
thời hỗ trợ các em về mặt giao tiếp xã hội và tinh thần. Đối với học sinh cấp trung học cơ 
sở, chúng tôi áp dụng một phương pháp kết hợp với nhân văn cũng như trải nghiệm hàng 
ngày khi làm việc tại một nông trại đô thị, cho phép áp dụng kiến thức toán và khoa học vào 
giải quyết các vấn đề thực tế. Ở bậc trung học phổ thông, chúng tôi có một giáo trình ôn 
luyện đại học khắt khe kết hợp với môi trường và thời khóa biểu Montessori. Các lớp Tiếng 
Tây Ban Nha và ELA được kết hợp xuyên suốt toàn bộ chương trình nhằm giúp học sinh 
sử dụng thành thạo ngôn ngữ thứ hai.  

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Âm nhạc  •  Nhảy/Múa  •  Ultimate Frisbee  •   
Chương trình Tiền Đại học  •  Giáo trình Montessori cho độ tuổi Thanh thiếu niên  •  
Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp AP  •  Dạy kèm  •  Các lớp Danh dự  •  Học Song Song

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Katy Myers 

720-424-2600
dmhs.dpsk12.org
4250 Shoshone St. 

Trường Cách tân 

Khu vực Ghi danh  
cấp Trung học Cơ sở 
vùng Tây Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 7 đến 11
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 186

Có hợp 
đồng với 
DPS

HIỆU TRƯỞNG: Gary Losh 

303-480-5610
denverjustice.org
300 E. Ninth St. 

Trường Đặc quyền Chuyển tiếp 
Chuyên sâu 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 73

33% MỨC TIẾN BỘ > Không đạt

25% TỔNG QUÁT > Thử thách

60% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

62% TỔNG QUÁT > Đạt
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TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRỰC TUYẾN DENVER
Trường Trung học Phổ thông Trực tuyến Denver là một chương trình trung học cấp văn 
bằng của DPS, và là trường trung học trực tuyến của nhiều học khu, đã được tiểu bang 
chứng nhận và dành cho học sinh trên toàn Colorado. Chúng tôi phục vụ nhiều đối tượng 
học sinh, trong đó bao gồm cả học sinh học ở nhà cho đến những em không thể đến lớp 
đều đặn. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các khóa học trực tuyến có đóng học phí cho 
các học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông của DPS đang theo các khóa học 
bù hoặc khóa học tăng tốc.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nhiều Khóa học Trực tuyến  •  Tiếng Pháp  •  Tiếng Nhật  •  Tiếng La-tinh  •  
Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp AP  •  Các lớp Danh dự  •  Học Song Song  •  ASCENT  •   
Phục hồi Tín chỉ  •  Dạy kèm  •  Học Tổng hợp Trực tuyến

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÃNH ĐẠO VÀ 
THỂ THAO NỮ SINH
Trường Trung học Phổ thông Lãnh đạo và Thể thao Nữ sinh, hay GALS, cung cấp chương 
trình ôn luyện đại học trong một môi trường hỗ trợ, khuyến khích học sinh đọc thông viết 
thạo và sự phát triển cá nhân cần thiết để mỗi thiếu nữ trở thành người biết bảo vệ quyền 
lợi của bản thân và trở thành người lãnh đạo cộng đồng của các em.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Chương trình dành cho Một giới •  Phương pháp Sư phạm Chủ động   •   
Phương pháp Học chú trọng vào Nữ sinh  •  Chú trọng Sức khỏe & Chăm sóc Sức 
khỏe   •  Vận động  •  Giáo trình Ôn luyện Đại học  •  Các Tiêu chuẩn của Tiểu bang 
về Kiến thức Phổ cập Căn bản trong môn Toán và Ngữ văn  •  Chương trình GALS  •    
Chương trình Tư vấn  •  Các lớp Nâng cao  •  Competitive A Capella  •  Học Song Song  •  
Chương trình và Tư vấn Sau Trung học  •  Dạy kèm  •  Chương trình Tổng hợp Nhiều 
Lĩnh vực  •  Các môn Thể thao Thi đấu •  Các chương trình của các Tổ chức và Câu lạc 
bộ Học sinh

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Ian Jones 

720-424-8281
online.dpsk12.org
4250 Shoshone St. 

Trường Chuyển tiếp Chuyên sâu 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 239

HIỆU TRƯỞNG: Carrie Donovan 

303-282-6437
galschools.org
750 Galapago St. 

Trường Đặc quyền 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 200

Way-to-go

33% MỨC TIẾN BỘ > Không đạt

70% TỔNG QUÁT > Đạt

36% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

44% TỔNG QUÁT > Theo dõi
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TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÃNH ĐẠO VÀ THỂ 
THAO NỮ SINH
Trường Trung học Cơ sở Lãnh đạo và Thể thao Nữ sinh, GALS, cung cấp chương trình ôn 
luyện đại học trong một môi trường hỗ trợ, khuyến khích học sinh đọc thông viết thạo và sự 
phát triển cá nhân cần thiết để mỗi thiếu nữ để trở thành người biết bảo vệ quyền lợi của 
bản thân và trở thành những người lãnh đạo cộng đồng của các em.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Chương trình dành cho Một Giới  •   Phương pháp Học chú trọng vào Nữ sinh  •   
Sức khỏe và Chăm sóc Sức khỏe  •  Vận động  •  Phương pháp Sư phạm Chủ động  •  
Toán trong Dự án Connected Mathematics  •  Các Tiêu chuẩn của Tiểu bang về Kiến 
thức Phổ cập Căn bản trong môn Toán và Ngữ văn  •  Dạy kèm  •  Khoa học và Nghiên 
cứu Xã hội  •  Chương trình GALS  •  Các Lựa chọn Giáo trình Nâng cao  • Lựa chọn 
Học Toán Tăng tốc  •  Nhóm Chăm sóc Sức khỏe  •  Các môn Thể thao Thi đấu  •  
Chương trình Tổng hợp Nhiều Lĩnh vực  •  Giáo trình Ôn luyện Đại học 

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG QUỐC TẾ LAKE
Là Chương trình Văn bằng Tú tài Quốc tế dành các lớp Trung cấp được cấp phép hoạt 
động chính thức, Trường Quốc tế Lake chuẩn bị cho các học sinh đạt thành công trong 
cộng đồng toàn cầu qua việc giúp các học sinh liên hệ kiến thức học tập với đời thực. Học 
sinh và giáo viên cùng hợp tác để phát triển những tính cách tốt đẹp, các kỹ năng giao tiếp 
xã hội, các hoạt động tiếp cận cộng đồng, và các dự án hành động giúp kết nối học sinh với 
thế giới bên ngoài, không chỉ dừng lại ở khu phố của các em. Chương trình giảng dạy bao 
gồm các lớp tiếng Tây Ban Nha, nghiên cứu xã hội, khoa học, toán học, nghệ thuật thị giác, 
giáo dục thể chất và công nghệ. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Kế hoạch Hành động  •  Câu lạc bộ Cờ vua  •  Colorado Uplift  •  
Công nghệ  •  Phát triển Trò chơi trên Máy tính  •  Trung tâm Khu phố Mi Casa  •   
Tiếng Tây Ban Nha dành cho người nói tiếng mẹ đẻ  •  Tiếng Tây Ban Nha trình độ Sơ 
cấp •  Các lớp Danh dự  •  Dạy kèm  •  Chương trình Văn bằng Tú tài Quốc tế  •  Các 
Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS (CareerConnect): Khoa học Máy tính trong 
Chương trình Project Lead the Way (Trung học Cơ sở)  •  Trung tâm Y tế tại Trường  •   
Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI và MI-Aut

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Nina Safane 

303-282-6437
galschools.org
750 Galapago St. 

Trường Đặc quyền 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 330

HIỆU TRƯỞNG: Rebecca Marques-
Guerrero 

720-424-0260
lake.dpsk12.org
1820 Lowell Blvd. 

Khu vực Ghi danh  
cấp Trung học Cơ sở Lake 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 332

Way-to-go

Thông 
Thường

74% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

65% TỔNG QUÁT > Đạt

54% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

44% TỔNG QUÁT > Theo dõi
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NORTH
Trường Trung học Phổ thông North cam kết giáo dục giáo dục trẻ em toàn diện. North nằm 
ở một trong những cộng đồng tích cực hỗ trợ và có thành phần văn hóa đa dạng nhất ở 
vùng đô thị Denver. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp mọi học sinh phát huy thành công trong 
học tập và trong đời sống cá nhân, chuyển đổi giúp các em đạt được tiềm năng tối đa trong 
chương trình sau trung học mà các em lựa chọn và trong thế giới không ngừng thay đổi này.

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nhạc kịch  •  Kịch nghệ  •  Nghệ thuật Thị giác  •  Công nghệ  •  KidsTek  •  
JROTC  •  City Year  •  Chương trình Hợp tác với CEC  •  Dạy kèm  •  Trung tâm Tương 
lai  •  ASCENT  •  Trung tâm Khu phố Mi Casa  •  Trung tâm Thể dục Thể thao Sound 
Mind Sound Body •  Chương trình Cố vấn YESS  •  Uplift  •  Quỹ Học bổng Denver  •  
Chương trình Lãnh đạo  •  Lựa chọn Lành mạnh  •  Các Kỹ năng Học tập  •   
Tiếng Pháp  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Tiếng Trung-Quan Thoại  •  Các lớp AP  •   
Các lớp Danh dự  •  Phục hồi Tín chỉ  •  Học Song Song  •  Giáo dục Nhân cách  •   
Chương trình Tiền Đại học  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS 
(CareerConnect): Giáo dục Phối hợp Thay thế và Nghệ thuật Truyền thông Đa phương 
tiện  •  Nâng cao theo Quyết tâm Cá nhân (AVID)  •  Trung tâm Y tế tại Trường  •   
Trung tâm Khuyến học  •  Chương trình Giáo dục Đặc biệt AN (lớp 11-12), MI và STAR  

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRUNG TÂM KHUYẾN HỌC CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC 
PHỔ THÔNG NORTH
Trung tâm Khuyến học của Trường Trung học Phổ thông North là dành cho những học sinh 
ở độ tuổi từ 16 đến 20 và còn khoảng 100 tín chỉ để tốt nghiệp; trung tâm còn cung cấp một 
chương trình học chuyển tiếp sau bậc trung học giúp các em lấy văn bằng. Trường áp dụng 
một quy trình tiếp nhận toàn diện và có một khóa học tăng tốc với giáo trình dựa trên năng 
lực. Có các dịch vụ hỗ trợ toàn diện, lớp học qui mô nhỏ và lập kế hoạch sau khi tốt nghiệp 
trung học cũng như đi làm, các cơ hội thực tập, nghề nghiệp và học tập thông qua phục vụ 
cộng đồng dành cho học sinh.

Trường này không tham gia quy trình Chọn Trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà 
trường để biết thông tin ghi danh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Các Khóa học trong nhiều Lĩnh vực Giáo trình  •  Ôn luyện 
ACT  •  Các lớp AP  •  Ôn luyện GED  •  Các lớp Tùy chọn Thông thường của DPS •   
Trải nghiệm với Tín chỉ Làm việc  •  JROTC  •   Tiếng Tây Ban Nha  •  Tham gia các 
môn học Tùy chọn tại Trường THPT Emily Griffith và/hoặc CEC Early College  •   
Tiếng Pháp  •  Học Song Song  •  Trung tâm Tương lai  •  ASCENT  •  Dạy kèm  • 
Trung tâm Khuyến học  •  Phục hồi Tín chỉ  •  Trung tâm Y tế tại Trường

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Scott Wolf 

720-423-2700
north.dpsk12.org
2960 Speer Blvd. 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 974

HIỆU TRƯỞNG: Teresa Steele 

720-423-2709
north.dpsk12.org/engagement-
center-3
2960 Speer Blvd.

Trung tâm Khuyến học 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 101

Dịch vụ 
Giáo dục 
Đặc biệt, 
RTD

59% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

53% TỔNG QUÁT > Đạt

50% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

42% TỔNG QUÁT > Theo dõi
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“ Ở TRƯỜNG, EM 
THẤY VUI NHẤT KHI 

EM VÀ CÁC BẠN  
KẾT THÂN VỚI NHAU 

TRONG LỚP HỌC.” 



TRƯỜNG CỘNG ĐỒNG RISEUP
Trường Cộng đồng RiseUp được thiết kế để khuyến khích những thanh thiếu niên từng bỏ 
học ở cấp trung học hoặc có nguy cơ bỏ học trở lại trường. Phương pháp học dựa trên bài 
tập dự án chú trọng đến các vấn đề công bằng xã hội của chúng tôi giúp học sinh vận dụng 
những gì các em được học trong lớp để tác động tích cực đến bản thân các em, gia đình 
và cộng đồng của các em. RiseUp cũng sẽ hợp tác với Mile High Youth Corps để giúp học 
sinh có cơ hội tham gia các chương trình thực tập có trả lương trong ngành xây dựng, bảo 
tồn đất đai và tiết kiệm năng lượng.

Trường này không tham gia quy trình Chọn Trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà 
trường để biết thông tin ghi danh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Kỹ năng Lãnh đạo  •  Tiếng Tây Ban Nha  •   
Chương trình Tiền Đại học  •  Dạy kèm  •  Trung tâm Tương lai  •  Phục hồi Tín chỉ  •  
Chương trình dành cho Thanh thiếu niên đang Mang thai/Nuôi con

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

SKINNER
Trường Trung học Cơ sở Skinner được tín nhiệm là trường có yêu cầu cao, giúp chuẩn bị 
cho tất cả các học sinh sẵn sàng vào đại học. Học sinh trường Skinner có cơ hội tận dụng 
công nghệ tương tác mới nhất trong lớp học, chú trọng vào nền văn hóa học sinh mang tính 
tích cực với tinh thần trách nhiệm cao và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa cũng như 
bồi dưỡng khác nhau.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Nhạc cụ •  Phát triển Nhân cách  •  Thực hành STEM  • 
Tiếng Tây Ban Nha dành cho người học ngôn ngữ thứ hai và người nói tiếng mẹ đẻ  •   
Uplift  •  Học tập qua Phục vụ Cộng đồng  •  Chương trình Bồi dưỡng vào thứ Sáu  •  
Trung tâm Khu phố Skinner  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp Danh dự  •   
Chương trình Tiền Đại học  •  Dạy kèm  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của 
DPS (CareerConnect): Công nghệ Vi tính, Công nghệ Mộc  •  Các chương trình Giáo 
dục Đặc biệt AN và MI

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Lucas Ketzer 

303-477-0517
riseupcommunityschool.net
1801 Federal Blvd. 

Trường Đặc quyền Chuyển tiếp 
Chuyên sâu 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 127

HIỆU TRƯỞNG: Michelle Koyama 

720-424-1420
skinner.dpsk12.org
3435 W. 40th Ave. 

Khu vực Ghi danh  
cấp Trung học Cơ sở 
vùng Tây Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8 
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 630

RTD

Thông 
Thường

33% MỨC TIẾN BỘ > Không đạt

19% TỔNG QUÁT > Thử thách

52% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

50% TỔNG QUÁT > Theo dõi
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STRIVE PREP – EXCEL
STRIVE Prep – Excel và các giáo viên cùng các nhà lãnh đạo tận tâm của chúng tôi xin 
vui mừng thông báo là trường chúng tôi thuộc mạng lưới các trường STRIVE Preparatory. 
Hàng ngày, chúng tôi mở cửa đón nhận học sinh để giúp các em chuẩn bị  học tập thành 
công từ cấp mẫu giáo cho đến bậc đại học qua nền giáo dục công lập xuất sắc với các tiêu 
chuẩn, cơ chế và tinh thần trách nhiệm cao. Tầm nhìn của chúng tôi là biến nền giáo dục 
chuẩn bị cho đại học cho tất cả học sinh trong cộng đồng thành qui chuẩn thông thường 
chứ không phải là trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi khai trương hoạt động  ở vùng Tây Bắc 
Denver với niềm tin là mọi học sinh đều xứng đáng được hưởng nền giáo dục miễn phí, 
chất lượng cao và giúp các em chuẩn bị sẵn sàng cho bậc đại học. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Dàn hợp xướng  •  Lý thuyết Âm nhạc  •  Nghệ thuật Thị giác và Kỹ thuật số  •  
Viết luận  •  Tham quan các trường Đại học Hàng năm  • Lập Kế hoạch và Hỗ trợ việc 
Nộp đơn vào Đại học  •  Lãnh đạo Học sinh  •  Năm học Kéo dài  •  Ngày học Kéo dài  •   
Thêm Thời gian học trong Lớp cho môn Văn học  • Toán  •  Mỹ thuật  •  Nghệ thuật 
Biểu diễn  •  Ôn luyện Đại học  •  Tiếng Tây Ban Nha I-IV và Tiếng Tây Ban Nha dành 
cho người nói tiếng mẹ đẻ  •  Các lớp AP  • Các lớp Danh dự  •  JROTC  •  Dạy kèm  •  
Trung tâm Y tế tại Trường  •  Chương trình Giáo dục Đặc biệt AN

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

STRIVE PREP – LAKE
STRIVE Prep – Lake và các giáo viên cùng các nhà lãnh đạo tận tâm của chúng tôi xin 
vui mừng thông báo là trường chúng tôi thuộc mạng lưới các trường STRIVE Preparatory. 
Hàng ngày, chúng tôi mở cửa đón học sinh để giúp các em chuẩn bị học tập thành công từ 
cấp mẫu giáo cho đến bậc đại học qua nền giáo dục công lập xuất sắc với các tiêu chuẩn, 
cơ cấu và tinh thần trách nhiệm cao. Tầm nhìn của chúng tôi là biến nền giáo dục chuẩn bị 
cho đại học cho tất cả học sinh trong cộng đồng thành qui chuẩn thông thường chứ không 
phải là trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi khai trương hoạt động ở vùng Tây Bắc Denver với 
niềm tin là mọi học sinh đều xứng đáng được hưởng nền giáo dục miễn phí, chất lượng cao 
và giúp các em chuẩn bị sẵn sàng cho bậc đại học. Chúng tôi giảng dạy bắt đầu từ trình độ 
của học sinh, và đặt ra các yêu cầu cao, khuyến khích và hỗ trợ các em với các công cụ và 
nguồn hỗ trợ để thúc đẩy các em học tập vượt lên các mức thành tựu trước đây của mình. 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Hội đồng Học sinh  •  Chương trình Cố vấn cho Học sinh 
đồng trang lứa  •  Tham quan các trường Đại học Hàng năm  •  Chuyến đi Học tập 
Trải nghiệm Hàng năm dành cho Lớp Tám  •  Năm học Kéo dài  •  Ngày học Kéo dài  •  
Thêm thời gian học trong lớp cho môn Đọc, Viết và Toán  •  Dạy kèm  •  Trung tâm Y tế 
tại Trường  •  Chương trình Giáo dục Đặc biệt AN •  Ôn luyện Đại học

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Ben Lewis 

303-630-0360
striveprep.org
2690 Speer Blvd. No. 1913 

Trường Đặc quyền 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 398

HIỆU TRƯỞNG: Susan Morris 

303-551-7200
striveprep.org
1820 Lowell Blvd. 

Trường Đặc quyền 

Khu vực Ghi danh  
cấp Trung học Cơ sở Lake 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8 
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 365

RTD

Thông 
Thường

56% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

56% TỔNG QUÁT > Đạt

63% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

57% TỔNG QUÁT > Đạt



“ THÀNH TỰU KHÓ KHĂN  
NHẤT MÀ EM ĐẠT ĐƯỢC  
LÀ HỌC MỘT NGÔN NGỮ MỚI�” 



STRIVE PREP – SUNNYSIDE
STRIVE Prep – Sunnyside và các giáo viên cùng các nhà lãnh đạo tận tâm của chúng tôi xin 
vui mừng thông báo là trường chúng tôi thuộc mạng lưới các trường STRIVE Preparatory. 
Hàng ngày, chúng tôi mở cửa đón học sinh để giúp các em chuẩn bị học tập thành công từ 
cấp mẫu giáo cho đến bậc đại học qua nền giáo dục công lập xuất sắc với các tiêu chuẩn, 
cơ cấu và tinh thần trách nhiệm cao. Tầm nhìn của chúng tôi là biến nền giáo dục chuẩn bị 
cho đại học cho tất cả học sinh trong cộng đồng thành qui chuẩn thông thường chứ không 
phải là trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi khai trương hoạt động ở vùng Tây Bắc Denver với 
niềm tin là mọi học sinh đều xứng đáng được hưởng nền giáo dục miễn phí, chất lượng cao 
và giúp các em chuẩn bị sẵn sàng cho bậc đại học. Chúng tôi giảng dạy bắt đầu từ trình độ 
của học sinh, và đặt ra các yêu cầu cao, khuyến khích và hỗ trợ các em với các công cụ 
và nguồn hỗ trợ để thúc đẩy các em vượt lên các giới hạn thành tích trước đây của mình. 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Nghệ thuật  •  Thể dục  •  Hội đồng Học sinh  •  Tham quan các trường Đại học Hàng 
năm  •  Dạy kèm  •  Năm học Kéo dài  •  Ngày học Kéo dài  •  Thêm thời gian học trong 
lớp cho môn Đọc, Viết và Toán  •  Thời gian dành riêng cho chương trình Can thiệp Cá 
nhân   •  Ôn luyện Đại học

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HỌC VIỆN WEST CAREER
Học viện West Career được thiết kế để giúp học sinh đi đúng hướng, tiếp tục chương trình 
để tốt nghiệp lấy bằng trung học. Là một cộng đồng nhỏ gồm các học sinh từ 17 đến 20 
tuổi, chúng tôi hỗ trợ học sinh qua việc cung cấp các lớp học có sĩ số ít và giúp đỡ thêm đối 
với từng cá nhân. Chúng tôi có các giáo viên tuyệt vời và chương trình tùy chọn thú vị, bao 
gồm sản xuất âm nhạc và thiết kế đồ họa. Học sinh của chúng tôi sẽ có cơ hội học các lớp 
đại học miễn học phí bởi vì nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm mọi học sinh tốt nghiệp đều 
ở tâm thế sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp.

Trường này không tham gia quy trình Chọn Trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà 
trường để biết thông tin ghi danh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Youth on Record  •  Sản xuất Âm nhạc  •  Các lớp Viết Mật mã  •  JROTC  • 
Chương trình Doanh nghiệp  •  Thiết kế Đồ họa  •  Nhiếp ảnh  •  ASCENT  • 
Phục hồi Tín chỉ  •  Các lớp cao đẳng đại học miễn học phí thông qua chương trình hợp 
tác với Community College of Denver và THPT Emily Griffith  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  
Các lớp AP  •  Các lớp Danh dự  •  Dạy kèm  •  Học Song Song  •  Trung tâm Tương lai  •  
Trung tâm Khuyến học  •  Trung tâm Y tế tại Trường  •  Trọng tâm Nghệ thuật

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Jessica Tillis 

720-723-2000
striveprep.org
4735 Pecos St. 

Trường Đặc quyền 

Khu vực Ghi danh  
cấp Trung học Cơ sở 
vùng Tây Bắc 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8 
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 313

HIỆU TRƯỞNG: Jessica Newman 

720-423-5390
westcareeracademy.org
951 Elati St.

Trung tâm Khuyến học
 
CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 62

Dịch vụ 
Giáo dục 
Đặc biệt, 
RTD

Có hợp 
đồng với 
DPS

57% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

55% TỔNG QUÁT > Đạt

67% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

48% TỔNG QUÁT > Theo dõi



WEST EARLY COLLEGE
West Early College là một trường công lập, tạo điều kiện cho các học sinh trung học cơ 
sở và trung học phổ thông có cơ hội học tập trải nghiệm trong lớp cũng như ngoài trường 
học để giúp các em chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp. Học sinh được tiếp xúc với các 
chương trình chuyển tiếp trong ngành y tế và công nghệ và sẽ được tạo nhiều cơ hội khám 
phá các chương trình chuyển tiếp này trong suốt thời gian trải nghiệm ở cấp trung học cơ 
sở và phổ thông. Học sinh sẽ có cơ hội lấy được tín chỉ đại học miễn phí cho tới hai năm 
trước khi tốt nghiệp. 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Âm nhạc  •  Ban nhạc  •  Dàn hợp xướng  •  Nghệ thuật Kỹ thuật số  •   
Các môn Thể thao Trọn đời •  ASCENT  •  Cử tạ  •  Bơi lội  •  Trải nghiệm Chuyên 
sâu trong Nghề nghiệp  •  Trung tâm Tương lai  •  Trung tâm Khuyến học  •  JROTC  •  
Phục hồi Tín chỉ  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Dạy kèm  •  Các lớp Danh dự  •  Học Song 
Song  •   Tư vấn hàng ngày giúp Chuẩn bị cho Đại học và Tiếp Cận thông tin Chuyên 
sâu về Đại học và Nghề nghiệp •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS 
(CareerConnect): ACE, Công nghệ Thông tin/Khoa học Máy tính, Khoa học Y Sinh và 
môn Khoa học Máy tính của chương trình Project Lead the Way (cấp Trung học Cơ sở)  •  
Nâng cao theo Quyết tâm Cá nhân (AVID)  •  Trung tâm Y tế tại Trường  •  Các Chương 
trình Giáo dục Đặc biệt AN

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HỌC VIỆN WEST LEADERSHIP
Học viện West Leadership là một trường công lập, có giáo trình được biên soạn để giúp học 
sinh phát huy thành tích xuất sắc trong học tập, sẵn sàng cho bậc đại học và nghề nghiệp. 
Là một trường thuộc Hội đồng Tuyển sinh Đại học, Học viện West Leadership đem lại cho 
các học sinh một chương trình giáo dục khắt khe nhằm thúc đẩy các em phát triển những 
kỹ năng học tập và năng lực lãnh đạo để cạnh tranh trong thị trường toàn cầu thế kỷ 21. 
Mục tiêu của chúng tôi là tất cả các học sinh đều tốt nghiệp và đạt thành công khi học lên 
cao sau khi tốt nghiệp trung học.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Chương trình Tư vấn để Hỗ trợ Học tập  •  Impact360   •  Dạy kèm  • 
Các Chương trình và Dịch vụ của Hội đồng Tuyển sinh Đại học  •  Trọng tâm Nghệ thuật  •   
Trung tâm Tương lai  •  JROTC  •  Tín chỉ Đại học qua Các lớp AP và Học Song Song  •  
Tham quan các Trường Đại học  •  Chú trọng đến Vai trò Công dân Toàn cầu, Chính trực,  
Kỹ năng Lãnh đạo và Tinh thần học giả •  ASCENT  •  CMP cho Toán cấp Trung học Cơ sở  •   
Colorado Uplift  •  SpringBoard dành cho Kiến thức THPT  •  Tiếng Tây Ban Nha  •   
Tiếng Tây Ban Nha dành cho người nói tiếng mẹ đẻ •  Các lớp Danh dự  •  Cố vấn 
Hướng dẫn YESS  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS (CareerConnect): 
ACE và Khoa học Máy tính và Khoa học chế tạo Rô-bốt  •  Chương trình Tiền Đại học  • 
Trung tâm Khuyến học  •  Trung tâm Y tế tại Trường  •  Nâng cao theo Quyết tâm Cá 
nhân (AVID)  •  Phục hồi Tín chỉ  •  Các Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Ana Mendoza 

720-423-5300
westgenacademy.org
951 Elati St. 

Trường Cách tân 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học Cơ sở 
và Phổ thông West 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 726

HIỆU TRƯỞNG: Teresa Klava 

720-423-5460
westleadershipacademy.dpsk12.org
951 Elati St. 

Trường Cách tân 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học Cơ sở 
và Phổ thông West 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 694

Tốc hành  
vùng Tây 
Nam

Tốc hành  
vùng Tây 
Nam

25% MỨC TIẾN BỘ > Không đạt

26% TỔNG QUÁT > Thử thách

45% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

43% TỔNG QUÁT > Theo dõi



VÙNG ĐÔNG NAM
Trường Sinh thái (Xanh) Denver

Trường Ngôn ngữ Denver

Trường Cách tân và Thiết kế 
Bền vững Denver

Trường Trung học Phổ thông 
DSST:Byers

Trường Trung học Cơ sở 
DSST:Byers

George Washington

Grant Beacon

Hamilton

Học viện Highline  
Đông Nam 

Trường Nghệ thuật và  
Khoa học Hill

Merrill

Học viện Place Bridge

Trường Học tập Khám phá 
Rocky Mountain 

Slavens

South

Thomas Jefferson

73



TRƯỜNG SINH THÁI (XANH) DENVER
Trường Sinh thái (Xanh) Denver là một trường cách tân trong khu phố và là một trong vài 
trường tại DPS chuyên về tính bền vững, bảo vệ môi trường. Chúng tôi cung cấp giáo trình 
"học đi đôi với hành" nhằm bảo đảm mọi học sinh đều đạt thành tích ở mức cao nhất. Học 
sinh của chúng tôi được chuẩn bị để đạt thành tích xuất sắc ở đại học và nghề nghiệp trong 
tương lai. Chúng tôi là trường có mức tiến bộ và hiệu quả hoạt động cao trong hai năm qua. 
Chúng tôi tự hào cung cấp môi trường học có quy mô nhỏ cũng như có các giáo viên tuyệt 
vời, tận tụy để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mỗi học sinh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mầm non (ECE)  •  Mẫu giáo Cả ngày  •  Thể dục  •  Âm nhạc  •  Nghệ thuật Thị giác  •   
Yoga  •  Giáo dục để Phát triển Bền vững, bảo vệ môi trường   •  Investigations (Toán)  •  
Dạy kèm  •  Chú trọng đến Bền vững, Bảo vệ Môi trường  • Hội thảo Độc giả (người 
đọc) và Tác giả (người viết)  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Kết nối Khám phá (Discovery 
Link)  •  Học tập dựa trên Bài tập Dự án  •  Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI-Aut

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG NGÔN NGỮ DENVER
Hãy tưởng tượng con quý vị vui thú tham gia kể chuyện cho bạn bè một cách sống động và 
hào hứng, nói chuyện dễ dàng bằng tiếng Trung Quan thoại hoặc tiếng Tây Ban Nha! Bây giờ 
hãy hình dung khi con quý vị đã trưởng thành, chú tâm vào một nghề thú vị trong lĩnh vực kinh 
doanh quốc tế, trao đổi với khách hàng và giúp đạt một hợp đồng toàn cầu quan trọng bằng 
tiếng Quan thoại hoặc tiếng Tây Ban Nha. Điều này hoàn toàn không xa vời chút nào. Tại 
Trường Ngôn ngữ Denver, học sinh đang được học tiếng Trung Quan thoại hoặc tiếng Tây 
Ban Nha qua một chương trình giáo dục kết hợp ngôn ngữ cấp tiến, và đã được chứng minh. 
Nhà trường cung cấp các phương tiện học tập một ngôn ngữ thứ hai hiệu quả nhất, giúp con 
quý vị đạt trình độ cao hơn về khả năng tư duy trừu tượng, khuyến khích các em trở thành 
người biết lắng nghe hiệu quả hơn, giải quyết vấn đề tốt hơn và xây dựng ý thức văn hóa. 

Cần tiến hành thẩm định ngôn ngữ khi ghi danh học sinh mới từ lớp hai trở lên.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mẫu giáo Cả ngày  •  Mẫu giáo Cả ngày bằng tiếng Tây Ban Nha  •  Thể dục  •   
Nghệ thuật  •  Âm nhạc  •  Các Kỹ năng Sống  • Công nghệ  •  STEM  •   
Khoa học Chế tạo Ro-bốt  •  Nhạc kịch  •  Dạy kèm  •  Nhạc cụ  •  Dàn hợp xướng  •  
Tiếng Trung-Quan Thoại  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp AP  •  Các lớp Danh dự  •  
Trọng tâm Quốc tế  •  Song Ngữ  •  Kết hợp Ngôn ngữ

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

CÁC ĐỐI TÁC CHÍNH: 
Frank Coyne 
Prudence Daniels 
Kartal Jaquette 

720-424-7480
denvergreenschool.com
6700 E. Virginia Ave. 

Trường Cách tân 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 529

HIỆU TRƯỞNG: Kathy Benzel 

Khu học xá West (Mẫu giáo-lớp 2): 
303-777-0544 
200 S. University Blvd. 
Khu học xá East (lớp 3-8): 303-557-0852 
451 Newport St. 
denverlanguageschool.org

Trường Đặc quyền 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo - Lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 677

Thông 
Thường

Có hợp 
đồng với 
DPS

70% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

62% TỔNG QUÁT > Đạt

51% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

51% TỔNG QUÁT > Đạt



TRƯỜNG CÁCH TÂN VÀ THIẾT KẾ BỀN VỮNG DENVER (DSISD)
Trường Cách tân và Thiết kế Bền vững Denver (DSISD) là trường trung học phổ thông dựa 
trên năng lực đầu tiên của Học khu Công lập Denver. Tầm nhìn của chúng tôi là trao quyền 
cho mọi học sinh để các em tự chịu trách nhiệm về việc học của mình, hình thành những 
ước mơ và tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Với tỉ lệ học sinh và giáo viên là 12:1 trong hầu 
hết các lớp học, tầm nhìn mục tiêu của chúng tôi là nhằm cung cấp các trải nghiệm học tập 
phù hợp với từng cá nhân, giúp  các em chuẩn bị sẵn sàng cho đại học, nghề nghiệp và 
hơn thế nữa. Học sinh có thể lấy 45 tín chỉ đại học hoặc nhiều hơn khi còn học tại DSISD.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  STEM  •  Kỹ thuật  •  Doanh nghiệp Xã hội  •  Trọng tâm Khoa học  • 
Học tập dựa trên Bài tập Dự án  •  Học tập Tổng hợp  •  Học tập Trực tuyến  •   
Nghệ thuật  •  Kết hợp Nghệ thuật  •  Âm nhạc  •  Lãnh đạo Học sinh  •  Dạy kèm  •  
Trọng tâm Nghệ thuật  •  Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường và Kỹ năng Lãnh 
đạo các hoạt động Ngoài trời  •  Học tập thông qua Phục vụ Cộng đồng  •  Tiếng Tây 
Ban Nha  •  ASCENT  •  Các lớp AP  •  Các lớp Danh dự  •  Học Song Song  •   
Trung tâm Tương lai  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS 
(CareerConnect): Kỹ thuật, Kinh doanh và Khoa học Máy tính của chương trình Project 
Lead the Way  •  Chương trình Tiền Đại học  •  Giáo dục dựa theo Năng lực

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Daniel Medved 

720-424-2000
dsisd.dpsk12.org
150 S. Pearl St. 

Trường Cách tân 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 11
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 317

RTD

71% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

75% TỔNG QUÁT > Đạt
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 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DSST: BYERS
Các Trường Công lập DSST quyết tâm biến đổi giáo dục công lập đô thị thông qua việc xóa 
bỏ sự bất bình đẳng về giáo dục, và giúp học sinh chuẩn bị để đạt thành công ở đại học và 
trong thế kỷ 21 này. Mục tiêu của DSST là cung cấp cho cộng đồng học sinh đa dạng một 
chương trình giáo dục nghệ thuật nhân văn ở cấp trung học xuất sắc, với việc chú trọng 
vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Bằng việc nhấn mạnh quyết tâm chung để 
đạt được thành tích học tập xuất sắc, chúng tôi bảo đảm rằng học sinh của chúng tôi sẽ đạt 
mức độ thông thạo theo các tiêu chuẩn của tiểu bang về môn toán, khoa học, đọc và viết. 
Trọng tâm vì cộng đồng vững mạnh của chúng tôi chính là sáu giá trị cốt lõi: trách nhiệm, tôn 
trọng, nỗ lực hết mình, liêm chính, hiếu kỳ ưa khám phá và can đảm. DSST cũng cung cấp 
một chương trình học tập mang tính hỗ trợ, giúp 100% học sinh được nhận vào trường đại 
học mà các em lựa chọn cũng như có được các kỹ năng cần thiết để lấy được bằng đại học.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Âm nhạc  •  Nghệ thuật Biểu diễn  •  Dạy kèm  •  Chương trình Giáo dục 
Đặc biệt PLEX  •  Chú trọng Khoa học Vi tính qua chương trình hợp tác với  University 
of Denver  •    Nghệ thuật Biểu diễn  •  Trọng tâm Khoa học  •  Công nghệ

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DSST: BYERS
Các Trường Công lập DSST quyết tâm biến đổi giáo dục công lập đô thị thông qua việc 
xóa bỏ sự bất bình đẳng về giáo dục, và giúp học sinh chuẩn bị để đạt thành công ở đại 
học và trong thế kỷ 21 này. Mục tiêu của DSST là cung cấp cho cộng đồng học sinh đa 
dạng một chương trình giáo dục nghệ thuật nhân văn ở cấp trung học thật xuất sắc, với 
việc chú trọng vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Bằng việc nhấn mạnh quyết 
tâm chung để đạt được thành tích học tập xuất sắc, chúng tôi bảo đảm rằng học sinh của 
chúng tôi sẽ đạt mức độ thông thạo theo các tiêu chuẩn của tiểu bang về môn toán, khoa 
học, đọc và viết. Trọng tâm vì cộng đồng vững mạnh của chúng tôi chính là sáu giá trị cốt 
lõi: trách nhiệm, tôn trọng, nỗ lực hết mình, liêm chính, hiếu kỳ ưa khám phá và can đảm. 
DSST cũng cung cấp một chương trình học tập mang tính hỗ trợ, giúp 100% học sinh được 
nhận vào trường đại học mà các em lựa chọn cũng như có được các kỹ năng cần thiết để 
lấy được bằng đại học.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Âm nhạc  •  Nghệ thuật Biểu diễn  •  Trung tâm Tương lai  •  Dạy kèm  •   
Nghệ thuật Biểu diễn  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp AP  •  Trọng tâm Khoa học  • 
Chú trọng Khoa học Vi tính qua chương trình hợp tác với University of Denver   

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Brad White 

303-524-6350
dsstpublicschools.org
150 S. Pearl St. 

Trường Đặc quyền 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9-10
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 310

HIỆU TRƯỞNG: Brad White 

303-524-6350
dsstpublicschools.org
150 S. Pearl St. 

Trường Đặc quyền 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 450

Không có Mức đánh giá SPF

Không có Mức đánh giá SPF

81% MỨC TIẾN BỘ > Vượt

81% TỔNG QUÁT > Xuất sắc



TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ GRANT BEACON
Trường Trung học Cơ sở Grant Beacon (GBMS) cam kết rằng mỗi một học sinh đều đạt 
được thành tích cao và tiến bộ rõ rệt và cung cấp một chương trình ôn luyện vào đại học 
với kỳ vọng cao, đòi hỏi những kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. Chúng tôi 
chú trọng vào mô hình "Học tập Tổng hợp", giúp học sinh hiểu bài dễ hơn bằng cách kết 
hợp phương pháp hướng dẫn "trực diện" truyền thống với phương pháp giảng dạy dựa 
trên công nghệ, các ứng dụng và các phương pháp thẩm định và khuyến khích các học 
sinh thời đại kỹ thuật số ngày nay chuyên tâm học hành đồng thời nâng cao năng lực của 
giáo viên để điều chỉnh giáo trình và hỗ trợ nhu cầu học tập của các cá nhân. Trong chương 
trình Cơ hội Học tập Mở rộng, học sinh có thể tham gia các lớp bồi dưỡng như lớp nghệ 
thuật nấu ăn, lịch sử, văn học, năng lực lãnh đạo, STEM, can thiệp và thể thao.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Âm nhạc/Ban nhạc  •  Nghệ thuật Thị giác  •  Tiếng Tây Ban Nha  •   
Công nghệ  •  Các lớp Tiền AP  •  Lãnh đạo Học sinh  •  Âm nhạc Trình độ Nâng cao •  
Các lớp STEM  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Học tập Tổng hợp  •  Hỗ trợ Học tập trong các 
môn: Toán, Đọc, Viết  •  Dạy kèm  •  Các lớp Danh dự  •  Chương trình Kết nối Nghề 
nghiệp của DPS (CareerConnect): Khoa học Vi tính của Chương trình Project Lead the 
Way (lớp 6-8)  •  Nâng cao theo Quyết tâm Cá nhân (AVID)  •  Các chương trình Giáo 
dục Đặc biệt AN và MI

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

GEORGE WASHINGTON
Trường Trung học Phổ thông George Washington tự hào dẫn đầu trong quá trình hướng 
đến sự xuất sắc và sáng tạo về học thuật. Thông qua việc đạt được những tiêu chuẩn học 
tập cao nhất, chúng tôi tạo điều kiện cho học sinh biết cách tư duy phản biện và sáng tạo 
để thành công trong thế kỷ 21. Các lớp học tầm cỡ thế giới, các câu lạc bộ và hoạt động 
ngoại khóa về công nghệ, nghệ thuật thị giác, nghệ thuật biểu diễn và thể thao giúp học 
sinh trở thành các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, giáo viên, chính trị gia, nhạc sĩ và các vận 
động viên thể thao chuyên nghiệp.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Kế toán  •  Diễn xuất  •  Ban nhạc Trình độ Nâng cao  •  Nghệ thuật và Thủ công  •  
Luật Kinh doanh  •  Làm gốm  •  Dàn hợp xướng  •  Nhảy/Múa  •  Kịch nghệ  •   
Vẽ và Hội họa  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Ensemble  • Doanh nghiệp  •  Đàn ghi-ta  •   
Ứng tác  •  Các lớp AP và Danh dự  •  Phục hồi Tín chỉ  •  STEM  •  Dẫn nhập Thiết kế 
trên Máy tính  •  Nghệ thuật Truyền thông  •  Truyền thông đa phương tiện  •  Báo chí  •   
ASCENT  •  Dàn giao hưởng  •  ROTC  •  JROTC  •  Trung tâm Sound Mind Sound 
Body  •  Lãnh đạo Học sinh  •  Ứng dụng Kỹ thuật  •  Sân khấu  •  Thiết kế trang Web  •   
Sổ kỷ yếu  •  Tiếng Pháp  •  Học Song Song  •  Dạy kèm  •  Chương trình Văn bằng 
Tú tài Quốc tế  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS (CareerConnect)  •  
AVID  •  Các Chương trình Giáo dục Đặc biệt AN, MI và MI-Sev   

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Scott Lessard 

720-423-8600
gwhs.dpsk12.org
655 S. Monaco Parkway 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 1,305

HIỆU TRƯỞNG: Alex Magaña 

720-423-9360
grant.dpsk12.org
1751 S. Washington St. 

Trường Cách tân 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 462

Dịch vụ 
Giáo dục  
Đặc biệt, 
RTD

Thông 
Thường

42% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

49% TỔNG QUÁT > Theo dõi

71% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

67% TỔNG QUÁT > Đạt
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HỌC VIỆN HIGHLINE ĐÔNG NAM
Trường Đặc quyền Học viện Highline ra đời để hỗ trợ một cộng đồng đa dạng và bình đẳng, 
gồm những thanh thiếu niên và những người lớn cùng nỗ lực để đạt mức xuất sắc trong 
học tập, cá nhân và trách nhiệm công dân. Học viện Highline là trường đặc quyền của DPS, 
không phải trả học phí và có giáo trình nhân văn tùy chỉnh, chú trọng tới kết quả xuất sắc 
và các môn học khắt khe. Hãy đến khám phá một cộng đồng nơi các yếu tố như thành tích 
học tập, sự phát triển cá nhân và trách nhiệm công dân cùng hội tụ.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mẫu giáo Cả ngày  •  Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Âm nhạc  •  Giáo trình Nhân văn  •   
Giáo dục Nhân cách REACH  •  Công nghệ  •  Tư vấn và Thư viện  •  
Tiếng Tây Ban Nha  •  Dạy kèm •  Chương trình Tổng hợp Nhiều Lĩnh vực  •   
Gộp nhóm theo Thành tích Học tập trong môn Đọc viết, Toán và tiếng Tây Ban Nha (lớp 6-8)

 

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HAMILTON
Trường Trung học Cơ sở Hamilton cung cấp cho học sinh chương trình dành cho các 
năm Trung cấp (MYP) của Tổ chức Tú tài Quốc tế mang tầm thế giới.  Phương pháp MYP 
dành cho học sinh trung học cơ sở giúp các em chuẩn bị để thành công trong các chương 
trình khắt khe nhất ở bậc trung học phổ thông và đại học. Chúng tôi cũng có một trong 
những chương trình nghệ thuật phong phú nhất ở Denver, gồm các môn sân khấu, dàn 
hợp xướng, ban nhạc, nghệ thuật thị giác, nhảy/múa và nhiều môn khác. Ngoài ra, trường 
chúng tôi cũng kết hợp công nghệ hiện đại vào chương trình học. Cuối cùng, trường chúng 
tôi hoan nghênh tất cả các học sinh vì chúng tôi tự hào có phương pháp vững chắc trong 
chương trình giáo dục đặc biệt, giáo dục năng khiếu, cũng như chương trình học Anh ngữ.

Học sinh cần nộp đơn cho Chương trình Văn bằng Tú tài Quốc tế MYP của trường Hamilton. 
Vui lòng liên lạc với nhà trường để biết thêm thông tin.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Ban nhạc  •  Công nghệ Kinh doanh  •  Công nghệ Vi tính  •  
Dạy kèm  •  Kịch nghệ  •  Dàn giao hưởng  •  Thanh nhạc  •  Sổ kỷ yếu/Báo chí  •   
Toán Tăng tốc  •  Chương trình Accelerated Reader  •  Nhảy/Múa  •  Tiếng Pháp  •  
Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp Danh dự  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của 
DPS (CareerConnect): Truyền thông Đa phương tiện và Khoa học chế tạo Rô-bốt  •   
Trọng tâm Quốc tế  • Nâng cao theo Quyết tâm Cá nhân (AVID)  •  Trọng tâm Nghệ 
thuật  •  Các chương trình Giáo dục Đặc biệt AN và MI  •  Nghệ thuật Biểu diễn

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Christian Sawyer 

720-423-9500
hamilton.dpsk12.org
8600 E. Dartmouth Ave. 

Trường Chuyên cho Chương trình 
Dự bị Quốc tế 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 993

HIỆU TRƯỞNG: Sarah Verni-Lau 

303-759-7808
highlineacademy.org
2170 S Dahlia St. 

Trường Đặc quyền 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 513

Thông 
Thường

39% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

41% TỔNG QUÁT > Theo dõi

57% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

61% TỔNG QUÁT > Đạt



TRƯỜNG NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC HILL
Trường Khoa học và Nghệ thuật Hill hợp tác với các bậc phụ huynh và cộng đồng để cung 
cấp một môi trường học tập an toàn và hỗ trợ cho các học sinh từ lớp sáu đến lớp tám. Đối 
với mỗi học sinh, chúng tôi khuyến khích các em đạt thành tích học tập xuất sắc, tự chủ, coi 
trọng sự đa dạng và tôn trọng những người khác.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Dàn giao hưởng  •  Ban nhạc  •  Sân khấu  •  Đàn ghi-ta  •  Piano  •   
Thanh nhạc  •  Báo chí  •  Viết mật mã  •  STEM  •  Vi tính  •  Xưởng mộc  •  Tiếng Tây 
Ban Nha  •  Colorado Uplift  •  Các lớp Danh dự  •  Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI  •   
Trọng tâm Nghệ thuật  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS 
(CareerConnect): Môn Công nghệ trong Chương trình Project Lead the Way Gateway  •  
Dạy kèm  •  Trung tâm Y tế tại Trường  •  Mỹ thuật  •  Nghệ thuật Biểu diễn  •   
Trọng tâm Khoa học

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Sean Kavanaugh 

720-423-9680
hill.dpsk12.org
451 Clermont St. 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 710

Thông 
Thường

33% MỨC TIẾN BỘ > Không đạt

33% TỔNG QUÁT > Thử thách
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HỌC VIỆN PLACE BRIDGE
Học viện Place Bridge cung cấp một chương trình học khắt khe cho những học sinh từ cấp 
Mầm non đến lớp tám. Chương trình của chúng tôi có các lớp nâng cao ở tất cả các cấp 
lớp. Chúng tôi là trường học xuất sắc dành cho các học sinh học Anh ngữ và các học sinh 
học tăng cường trong nhiều môn. Ngoài ra, chúng tôi còn có các chương trình bồi dưỡng 
sau giờ học dành cho các học sinh trong cả thể thao và học tập.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mầm non (ECE)  •  Mầm non (ECE) bằng tiếng Tây Ban Nha  •  Mẫu giáo Cả ngày  •   
Mẫu giáo Cả ngày bằng tiếng Tây Ban Nha  •  Thể dục  •  Ban nhạc  •  Dàn hợp xướng  •  
Nghệ thuật kỹ thuật số  •  Âm nhạc Thường thức  •  Đánh máy  •  Phòng thực hành  •   
Thư viện  •  Nghệ thuật Thị giác  •  Tiếng Pháp  •  Trung tâm dành cho Học sinh mới •  
Chương trình Đọc Accelerated Reader  •  Tiếng Anh trong chương trình Imagine Learning  •   
Tiếng Tây Ban Nha  •  Chương trình Đọc Reading Is Fundamental  •   
Chương trình Sau giờ học BRIDGES  •  Lớp ôn luyện Trung học Phổ thông  •   
Tiếng Ý  •  Trung tâm Y tế tại Trường  •  Dạy kèm  •  Nâng cao theo Quyết tâm Cá nhân 
(AVID)  •  Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI (lớp 2-8)

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

MERRILL
Trường Trung học Cơ sở Merrill là một cộng đồng học tập, khuyến khích một nền văn hóa 
xuất sắc qua các môn học có yêu cầu cao và nhấn mạnh nhiều đến trách nhiệm, sự quan 
tâm và tôn trọng. Chúng tôi chào đón tất cả những học sinh nào muốn được thử thách cao 
hơn trong học tập, muốn được trang bị các kỹ năng học tập trong thế kỷ 21 và công nghệ 
hiện đại hơn, muốn được tham gia nhiều hơn vào các câu lạc bộ, vào thể thao và các hoạt 
động thể thao và thành phần cộng đồng học sinh đa dạng của chúng tôi.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Môn Tự chọn và Cơ hội Bồi dưỡng trong Nghệ thuật Trình độ Nâng cao  •  
Nghệ thuật  •  Ban nhạc Trình độ Nâng cao  •  Ban nhạc  •  Dàn hợp xướng  •  Môn Trống 
World Drumming  •  Kịch nghệ  •  Công nghệ  •  Phòng Thực hành Công nghệ Ứng dụng 
SmartLab  •  Tư pháp Hình sự  •  Vật lý  •  Kinh tế học  •  Kiến thức Tài chính  •  Lịch sử 
Phim ảnh  •  Dạy kèm  • Doanh nghiệp  •  Khoa học MAD  •   Lắp ráp rô-bốt Lego  •  Trung 
tâm Truyền thông Đa phương tiện  •  Chương trình Tiền Nâng cao (AP) •  Sổ kỷ yếu  •  
Tiếng Pháp  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp Danh dự  •  Các Chương trình Kết nối Nghề 
nghiệp của DPS (CareerConnect): Công nghệ Vi tính và Phòng Thực hành Học tập  •  
Nâng cao theo Quyết tâm Cá nhân (AVID)  •  Trung tâm dành cho Học sinh mới  •  Các 
Chương trình Giáo dục Đặc biệt AN PLEX và MI-Sev

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Christina Sylvester 

720-424-0600
merrill.dpsk12.org
1551 S. Monroe St. 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 545

HIỆU TRƯỞNG: Brenda Kazin 

720-424-0960
place.dpsk12.org
7125 Cherry Creek Drive North 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 1,011

Thông 
thường, 
Học sinh 
Mới

Thông 
thường, 
Học sinh 
Mới

67% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

56% TỔNG QUÁT > Đạt

59% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

53% TỔNG QUÁT > Đạt
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TRƯỜNG HỌC TẬP KHÁM PHÁ ROCKY MOUNTAIN
Là cộng đồng từ Mẫu giáo đến lớp 12, nhiệm vụ của Trường Học tập Khám phá Rocky 
Mountain là tạo điều kiện cho các học sinh và nhân viên trở thành những người học hỏi, 
biết tư duy lập luận, là những công dân, và là người thích khám phá, biết tham gia vào đời 
sống và lấy ý tưởng từ đời sống thực tế. Là trường công lập mà quý vị có thể lựa chọn ghi 
danh, RMSEL có chương trình hợp tác của năm học khu trong vùng Denver và hai tổ chức 
bất vụ lợi (Outward Bound và Tổ chức Giáo dục Công lập và Liên hiệp Doanh nghiệp) tích 
cực tham gia vào việc cách tân nền giáo dục công lập. Chương trình Học tập Khám phá vận 
dụng sức ảnh hưởng của các nguyên tắc Outward Bound và kết quả nghiên cứu về những 
phương thức tốt nhất và cách kết hợp các phương thức đó vào lớp học nhằm khuyến khích 
học sinh đạt thành tích học tập cao và phát triển nhân cách.

Trường này không tham gia quy trình Chọn Trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà 
trường để biết thông tin ghi danh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mẫu giáo Cả ngày  •  Thể dục  •  Cơ hội Thực tập  •  Tiếng Tây Ban Nha  •   
Học Song Song  •  Nâng cao theo Quyết tâm Cá nhân (AVID)

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

SLAVENS
Trường Slavens chú trọng đến các kỹ năng tư duy phản biện. Chúng tôi đặt kỳ vọng cao đối 
với tất cả học sinh và áp dụng giáo trình của Học Khu để đáp ứng nhu cầu của trẻ em một 
cách toàn diện. Một số buổi học ở cấp tiểu học đều theo hình thức “trung đội”, trong đó một 
giáo viên tập trung vào công việc dạy học chữ còn giáo viên thứ hai tập trung vào môn toán, 
khoa học và nghiên cứu xã hội. Trường trung học cơ sở của chúng tôi chuẩn bị cho các học 
sinh sẵn sàng thành công ở cấp trung học phổ thông. Chúng tôi có chương trình Mầm non 
tại Trung tâm Giáo dục Sơ cấp Stephen Knight.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mẫu giáo Cả ngày  •  Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Kịch nghệ  •  Âm nhạc  •  STEM  • 
Tiếng Tây Ban Nha (Lớp 6-8)  •  Kết nối Khám phá (Discovery Link)  •  Dạy kèm

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH: Chad Burns 

303-759-2076
rmsel.org
1700 S. Holly St. 

CẤP LỚP PHỤC VỤ:  
Mẫu giáo - Lớp 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 450

HIỆU TRƯỞNG: Kurt Siebold 

720-424-4150
slavens.dpsk12.org
3000 S. Clayton St. 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo - 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 700

Thông 
Thường

Không có Mức đánh giá SPF

Không có Mức đánh giá SPF

89% MỨC TIẾN BỘ > Vượt

88% TỔNG QUÁT > Xuất sắc

81



SOUTH
Trường Trung học Phổ thông South có một chương trình học đa văn hóa, khích lệ các học 
sinh đạt đuợc mức độ thành công học tập cao nhất. Đến từ khắp Denver và trên toàn cầu, 
thành phần học sinh của trường South gặp gỡ tại Washington Park để cùng hợp tác và 
luyện tinh thông những kỹ năng cần thiết để giúp các em đạt kết quả xuất sắc ở cấp đại học 
và trong nền kinh tế thế giới ngày nay. Chương trình học tập của trường South phản ánh 
triết lý "bắt đầu từ trình độ hiện tại của bạn" với mong muốn rằng mỗi học sinh sẽ được đặt 
ra yêu cầu cao, khắt khe để nâng cao thành tích học tập cá nhân của các em. 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Hỗ trợ Chương trình Nâng cao  •   Dạy kèm Trong và Sau giờ học  •  
Chương trình Tư vấn của Quỹ Học bổng Denver  •  Tiếng Trung  •  Tiếng Pháp  •  Tiếng 
Nhật  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp AP  •  Các lớp Danh dự  •  Học Song Song  •   
JROTC  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS (CareerConnect): Giáo dục 
Phối hợp Thay thế, Giáo dục Kinh doanh (Trường Trung học Phổ thông Kinh doanh), 
Truyền thông Đa phương tiện và Nhiếp ảnh  •  ASCENT  •  Chương trình Tiền Đại học  •  
Trung tâm Tương lai  •  Phục hồi Tín chỉ  •  Trung tâm dành cho Học sinh mới  •   
Nâng cao theo Quyết tâm Cá nhân (AVID)  •  Trung tâm Y tế tại Trường  •   
Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI và MI-SEV 

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

THOMAS JEFFERSON
Trường Trung học Phổ thông Thomas Jefferson là trường trung học toàn diện với trọng 
tâm hướng đến truyền thống và cộng đồng. Chúng tôi giúp học sinh chuẩn bị cho các nghề 
nghiệp thú vị trong ngành Phát thanh/truyền hình, báo chí, hoạt họa 3-D, rô-bốt và nhiều 
hơn nữa qua Trung tâm Công nghệ Truyền thông hiện đại của chúng tôi. Tất cả học sinh sẽ 
được chuẩn bị tốt cho đại học và nghề nghiệp qua việc hoàn thành ít nhất một lớp Nâng cao 
hoặc Học Song Song và thực hiện ít nhất 10 giờ lao động công ích mỗi năm. 

Để ghi danh vào Trung Tâm Công Nghệ Truyền Thông, học sinh phải nộp mẫu đơn trực 
tuyến trước ngày 10 tháng Một, 2017. Vui lòng liên lạc với nhà trường hoặc truy cập  
tjhs.dpsk12.org để biết thêm thông tin.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Kinh doanh  •  Làm gốm  •  Vẽ và Hội họa  •  Nhạc cụ  •  Chương trình 
Chuyển tiếp  •  Nhiếp ảnh  •  Xuất bản  •  Phát thanh Radio và Truyền hình TV  •  
JROTC  •  Kỹ thuật Phần mềm  •  Sân khấu  •  Thanh nhạc  •  Ứng dụng trang WEb  •   
Tiếng Pháp  •  Tiếng Nhật  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp AP và Danh dự  •   
Dạy kèm  •  Học Song Song  •  ASCENT  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của 
DPS (CareerConnect): Giáo dục Phối hợp Thay thế, Nhiếp ảnh Phóng sự, Hoạt họa 3D, 
Khoa học Vi tính, Chế tạo Rô-bốt và Giáo dục Tiếp thị  •  Trung tâm Tương lai  •  AVID  •  
Phục hồi Tín chỉ  •  Các Chương trình Giáo dục Đặc biệt AN, PLEX, MI, và MI-Aut

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Jen Hanson 

720-423-6000
denversouth.org
1700 E. Louisiana Ave. 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 1,599

HIỆU TRƯỞNG: Mike Christoff 
 
720-423-7000
tjhs.dpsk12.org
3950 S. Holly St. 

Trường Chuyên 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 1,045

Dịch vụ 
Giáo dục 
Đặc biệt, 
RTD, Học 
sinh mới

RTD

57% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

50% TỔNG QUÁT > Theo dõi

74% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

64% TỔNG QUÁT > Đạt



VÙNG TÂY NAM
Abraham Lincoln

Trường Quốc tế Bear Valley

Học viện Compass

Trung tâm Quốc tế học Denver

Trường Trung học Phổ thông 
DSST: College View

Trường Trung học Cơ sở  
DSST: College View

Trường Trung học Cơ sở  
DSST: Henry

Học viện EXCEL

Florence Crittenton

Grant Ranch

Trường Trung học Cơ sở  
Quốc tế Henry

John F. Kennedy

Trường Trung học Cơ sở 
Kepner

Trường Trung học Cơ sở 
Kepner Beacon

KIPP Denver Collegiate

Học viện KIPP Sunshine Peak

Học viện Nghệ thuật Sáng tạo 
Kunsmiller

Học viện Respect

Southwest Early College 

STRIVE Prep – Federal

STRIVE Prep – Kepner

Học viện STRIVE Prep – 
SMART 

STRIVE Prep – Westwood

Học viện Summit

83



ABRAHAM LINCOLN
Trường Trung học Phổ thông Abraham Lincoln cung cấp một nền giáo dục xuất sắc và kỳ 
vọng mỗi học sinh đều vào đại học. Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm rằng tất cả các học 
sinh tốt nghiệp đều sẵn sàng vào đại học. Chúng tôi có bốn chương trình chuyển tiếp Kết 
nối Nghề nghiệp (CareerConnect) của DPS, 18 lớp học Nâng cao và cơ hội cho học sinh có 
thể lấy tới tối đa 12 tín chỉ đại học thông qua các lựa chọn học song song trong chương trình 
ASCENT. Trường Lincoln luôn thể hiện mức tiến bộ học tập xuất sắc. Chúng tôi là trường 
Giảng dạy bằng Ngôn ngữ Mẹ đẻ Chuyển tiếp (TNLI), phục vụ các Học sinh Anh ngữ (ELL). 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Âm nhạc  •  Nhiếp ảnh  •  Tiếng Trung  •  Tiếng Pháp  •   
Tiếng Ý  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp AP  •  Các lớp Danh dự  •  Học Song Song  •   
Phục hồi Tín chỉ  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS (CareerConnect): 
Vẽ Thiết kế có Máy tính hỗ trợ (CAD), Khoa học Vi tính, Chế tạo Rô-bốt, Mộc/Sản xuất, 
Nghệ thuật Thị giác và Thiết kế  •  JROTC  •  Dạy kèm  •  Giáo dục Phối hợp Thay thế •  
Trung tâm Tương lai  •  Chương trình Tiền Đại học  •  ASCENT •  Nâng cao theo Quyết 
tâm Cá nhân (AVID)  •  Trung tâm Khuyến học  •   Trung tâm Y tế tại Trường  • 
Các Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI và MI-Aut

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG QUỐC TẾ BEAR VALLEY
Trường Quốc tế Bear Valley nằm trong khu học xá của Trường Trung học Cơ sở Henry. 
BVIS là một trường trung học cơ sở thông thường, được thiết kế bởi cộng đồng Tây Nam 
Denver cho chính cộng đồng Tây Nam Denver. Với rất nhiều chương trình can thiệp và cơ 
hội học tập tăng tốc khác nhau, BVIS sẽ cung cấp chương trình học tập phù hợp với từng 
cá nhân, cơ hội sử dụng công nghệ cho mỗi học sinh và chương trình học tiếng Tây Ban 
Nha cho mọi học sinh. Thuộc Chương trình Văn bằng Tú tài Quốc tế cấp Trung học Cơ sở 
(MYP), học sinh BVIS có cơ hội tiếp thu quan điểm quốc tế qua dịch vụ phục vụ cộng đồng 
và các trải nghiệm học tập thực tế.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Công nghệ  •  Nghệ thuật Thị giác  •  Kịch nghệ  •  Âm nhạc  •   
Phát triển Nhân cách  •  Học tập thông qua Phục vụ Cộng đồng  •  Tiếng Tây Ban Nha 
dành cho người học ngôn ngữ thứ hai   •  Tiếng Tây Ban Nha dành cho người nói tiếng 
mẹ đẻ  •  Các lớp Danh dự  •  Nâng cao theo Quyết tâm Cá nhân (AVID)  •   
Dạy kèm  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS (CareerConnect): Môn 
Công nghệ trong Chương trình Project Lead the Way Gateway  •  Chương trình Giáo 
dục Đặc biệt MI  •  Nghệ thuật Biểu diễn  •  Chương trình Văn bằng Tú tài Quốc tế  •  
Trọng tâm Quốc tế  •  Trọng tâm Khoa học 

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Larry Irvin 

720-423-5000
lincolnlancers.org
2285 S. Federal Blvd. 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 1,301

HIỆU TRƯỞNG: Lindsay Meier 

720-423-9600
bearvalley.dpsk12.org
3005 S. Golden Way 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở ở vùng Tây Nam 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 7
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 205

Dịch vụ 
Giáo dục 
Đặc biệt, 
RTD

Tốc hành  
vùng Tây 
Nam

Không có Mức đánh giá SPF

Không có Mức đánh giá SPF

39% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

35% TỔNG QUÁT > Theo dõi Ưu tiên



HỌC VIỆN COMPASS
Học viện Compass sẽ giúp học sinh nhận ra các tài năng đặc biệt của các em đồng thời 
thông thạo các kỹ năng học tập căn bản.  Ngoài ra, học sinh sẽ phát triển các ưu điểm về 
giao tiếp xã hội-cảm xúc cũng như các năng lực của người học và người lãnh đạo cần thiết 
để thành công trong thế kỷ 21. Học viện Compass sẽ tuyển dụng một đội ngũ gồm đa dạng 
các thành viên của City Year/AmeriCorps, kết hợp với các tiến bộ của các ngành khoa học 
trong học tập, để tạo ra môi trường học phù hợp với từng cá nhân, nơi mọi thành viên của 
cộng đồng học đường đam mê theo đuổi chương trình học chuyên sâu hơn.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Công nghệ  •  Chương trình Đọc Viết tiếng Tây Ban Nha  
hàng ngày cho mọi học sinh  •  Học Song Song  •  JROTC  •  Dạy kèm  •   
Trung tâm Y tế tại Trường  •   Giảng dạy bằng Ngôn ngữ Mẹ đẻ Chuyển tiếp (TNLI)  •  
Chương trình Người học và Người Lãnh đạo của City Year

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRUNG TÂM QUỐC TẾ HỌC DENVER
Trung tâm Quốc tế học Denver là một trường chuyên có nền giáo dục khắt khe về mặt 
học thuật, chú trọng đến vấn đề toàn cầu và cấp văn bằng chuyên ngành. Đội ngũ giáo 
viên giỏi chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng vào đại học thông qua việc giúp các em trở thành 
những công dân đa ngôn ngữ và hiểu biết về nhiều nền văn hóa, đồng thời tích cực hoạt 
động trong thế giới đang ngày càng thay đổi. Mọi học sinh phải hoàn tất phần học chuyên 
môn trong lĩnh vực các ngôn ngữ thế giới, nghiên cứu đại học và phục vụ cộng đồng để tốt 
nghiệp trường DCIS. Học sinh vừa lấy văn bằng Quốc tế học của DCIS vừa  lấy văn bằng 
thông thường của DPS.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Trọng tâm Quốc tế cho Tất cả các Lớp  •  Nghệ thuật  •  Kịch nghệ  • Văn hóa Pop  •   
Các lớp AP  •  Viết Sáng tác  •  Tư vấn  •  Phục vụ Cộng đồng  •  Quan hệ Công chúng  •   
Các Sự kiện Văn hóa  •  Chương trình Hành trình Quốc tế  •  Các lớp Danh dự  •  
Giáo dục Trọng tâm Thổ dân da đỏ  •  Hồ sơ Học sinh  •  Du lịch dành cho Học sinh  •  
ASCENT  •  Phục hồi Tín chỉ  •  Dạy kèm  •  Chương trình Thể thao thông qua hợp tác 
với Khu học xá West  •  Tiếng Trung •  Tiếng Pháp  •  Tiếng Ý  •  Tiếng Nhật  •   
Tiếng Tây Ban Nha  •  Học Song Song  •  Trung tâm Tương lai  •   
Chương trình MI-Sev (lớp 9-12)  

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Marcia Fulton 

720-424-0096
www.compassacademy.org
2285 S. Federal Blvd.

Trường Đặc quyền
Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở phía Tây 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8 
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 230

HIỆU TRƯỞNG: 
Theresa McCorquodale 

720-423-9000
dcisdenver.org
574 W. Sixth Ave.  

Trường Chuyên 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 725

Tốc hành  
vùng Tây 
Nam

Chuyên

30% MỨC TIẾN BỘ > Không đạt

32% TỔNG QUÁT > Thử thách

55% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

59% TỔNG QUÁT > Đạt



TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DSST: COLLEGE VIEW
Các Trường Công lập DSST quyết tâm biến đổi giáo dục công lập đô thị thông qua việc xóa 
bỏ sự bất bình đẳng về giáo dục, và giúp học sinh chuẩn bị để đạt thành công ở đại học và 
trong thế kỷ 21 này. Mục tiêu của DSST là cung cấp cho cộng đồng học sinh đa dạng một 
chương trình giáo dục nghệ thuật nhân văn ở cấp trung học xuất sắc, với việc chú trọng 
vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Bằng việc nhấn mạnh quyết tâm chung để 
đạt được thành tích học tập xuất sắc, chúng tôi bảo đảm rằng học sinh của chúng tôi sẽ đạt 
mức độ thông thạo theo các tiêu chuẩn của tiểu bang về môn toán, khoa học, đọc và viết. 
Trọng tâm vì cộng đồng vững mạnh của chúng tôi chính là sáu giá trị cốt lõi: trách nhiệm, tôn 
trọng, nỗ lực hết mình, liêm chính, hiếu kỳ ưa khám phá và can đảm. DSST cũng cung cấp 
một chương trình học tập mang tính hỗ trợ, giúp 100% học sinh được nhận vào trường đại 
học mà các em lựa chọn cũng như có được các kỹ năng cần thiết để lấy được bằng đại học.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp AP  •  Các lớp Danh dự  •   
Trung tâm Tương lai  •  Dạy kèm  •  Chú trọng Khoa học Vi tính qua chương trình hợp 
tác với Colorado School of Mines  •    Trọng tâm Khoa học  •  Trọng tâm Công nghệ

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DSST: COLLEGE VIEW
Các Trường Công lập DSST quyết tâm biến đổi giáo dục công lập đô thị thông qua việc xóa 
bỏ sự bất bình đẳng về giáo dục, và giúp học sinh chuẩn bị để đạt thành công ở đại học và 
trong thế kỷ 21 này. Mục tiêu của DSST là cung cấp cho cộng đồng học sinh đa dạng một 
chương trình giáo dục nghệ thuật nhân văn ở cấp trung học xuất sắc, với việc chú trọng 
vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Qua việc nhấn mạnh quyết tâm chung là 
đạt được thành tích học tập xuất sắc, chúng tôi bảo đảm rằng học sinh của chúng tôi sẽ đạt 
trình độ thông thạo trong các tiêu chuẩn của tiểu bang về môn toán, khoa học, đọc và viết. 
Trọng tâm vì cộng đồng vững mạnh của chúng tôi chính là sáu giá trị cốt lõi: trách nhiệm, tôn 
trọng, nỗ lực hết mình, liêm chính, hiếu kỳ ưa khám phá và can đảm. DSST cũng cung cấp 
một chương trình học tập mang tính hỗ trợ, giúp 100% học sinh được nhận vào trường đại 
học mà các em lựa chọn cũng như có được các kỹ năng cần thiết để lấy được bằng đại học.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Âm nhạc  •  Nghệ thuật Biểu diễn  •  Dạy kèm  •  Trọng tâm Khoa học  •   
Trọng tâm Công nghệ  •  Chú trọng về Khoa học Năng lượng thông qua chương trình 
hợp tác với Colorado School of Mines 

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Becca Meyer 

303-524-6320
dsstpublicschools.org
3111 W. Dartmouth Ave. 

Trường Đặc quyền 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 11 
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 435

HIỆU TRƯỞNG: 
Erin Dillon và Jacquelyn Seigle 

303-524-6320
dsstpublicschools.org
3111 W. Dartmouth Ave. 

Trường Đặc quyền 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở phía Tây 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 450

Tốc hành  
vùng Tây 
Nam

92% MỨC TIẾN BỘ > Vượt

92% TỔNG QUÁT > Xuất sắc

66% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

67% TỔNG QUÁT > Đạt



TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DSST: HENRY
Các Trường Công lập DSST quyết tâm biến đổi giáo dục công lập đô thị thông qua việc xóa 
bỏ sự bất bình đẳng về giáo dục, và giúp học sinh chuẩn bị để đạt thành công ở đại học và 
trong thế kỷ 21 này. Mục tiêu của DSST là cung cấp cho cộng đồng học sinh đa dạng một 
chương trình giáo dục nghệ thuật nhân văn ở cấp trung học xuất sắc, với việc chú trọng 
vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Qua việc nhấn mạnh quyết tâm chung là 
đạt được thành tích học tập xuất sắc, chúng tôi bảo đảm rằng học sinh của chúng tôi sẽ đạt 
trình độ thông thạo trong các tiêu chuẩn của tiểu bang về môn toán, khoa học, đọc và viết. 
Trọng tâm vì cộng đồng vững mạnh của chúng tôi chính là sáu giá trị cốt lõi: trách nhiệm, tôn 
trọng, nỗ lực hết mình, liêm chính, hiếu kỳ ưa khám phá và can đảm. DSST cũng cung cấp 
một chương trình học tập mang tính hỗ trợ, giúp 100% học sinh được nhận vào trường đại 
học mà các em lựa chọn cũng như có được các kỹ năng cần thiết để lấy được bằng đại học.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Âm nhạc  •  Dạy kèm  •  Nghệ thuật Biểu diễn  •  Trọng tâm Khoa học  •  
Trọng tâm Công nghệ  • Chú trọng Khoa học Vi tính qua chương trình hợp tác với 
một trường Đại học tại địa phương  

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Lisa Richardson 

303-802-4130 
dsstpublicschools.org
3005 S. Golden Way 

Trường Đặc quyền

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở ở vùng Tây Nam 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 7
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 280

Tốc hành  
vùng Tây 
Nam

Không có Mức đánh giá SPF

Không có Mức đánh giá SPF
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FLORENCE CRITTENTON
Trường Trung học Phổ thông Florence Crittenton phục vụ các thanh thiếu niên đang mang 
thai và đang nuôi con cũng như gia đình các em trong một môi trường toàn diện, trong đó 
có các dịch vụ trợ giúp như tư vấn cá nhân, điều dưỡng, và chương trình Giáo dục Mầm 
non. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các học sinh có được văn bằng và tốt nghiệp ở tâm thế 
những người ham học hỏi cả đời, những người lãnh đạo cộng đồng và các bậc cha mẹ có 
trách nhiệm, cùng với các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21. Florence Crittenton tiếp nhận các 
thanh thiếu niên đang mang thai và đang nuôi con, độ tuổi từ 14 đến 21 trên toàn khu vực 
đô thị Denver. Học sinh có thể lấy được đến 90 tín chỉ mỗi quý học.

Trường này không tham gia quy trình Chọn Trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà 
trường để biết thông tin ghi danh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Sẵn sàng cho Nghề nghiệp  •  Phát triển cho Trẻ  •  Các Khóa học Trực 
tuyến  •  Trung tâm Mầm non theo tiêu chuẩn Qualistar dành cho trẻ sơ sinh và trẻ  
chập chững biết đi, là con em của các Học sinh  •  Học Song Song  •  ASCENT  •   
Phục hồi Tín chỉ  •  JROTC  •  Dạy kèm  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của 
DPS (CareerConnect): Giáo dục Khoa học Sức khỏe (chuẩn bị cho CNA)  •   
Trung tâm Y tế tại Trường  •  Chương trình dành cho Một giới  •   
Chương trình dành cho Thanh thiếu niên đang Mang thai/Nuôi con

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HỌC VIỆN EXCEL – DENVER
Học viện Excel – Denver kết hợp cơ cấu, đội ngũ nhân viên tận tụy và chu đáo, và một 
hệ thống chia sẻ trách nhiệm để hỗ trợ các học sinh bỏ học hoặc những em có nguy cơ 
bỏ học để phát hiện tiềm năng của các em và giúp các em đạt được mục tiêu học tập của 
mình. Chương trình của chúng tôi bảo đảm rằng đa số học sinh đều tăng đáng kể khả năng 
toán và đọc, giúp các em theo kịp chương trình, tốt nghiệp và chuyển tiếp thành công sang 
chương trình sau trung học. Chương trình của chúng tôi tuyển dụng những giáo viên đã 
đuợc chứng nhận - là người áp dụng những phương pháp giảng dạy dành riêng cho những 
học sinh "có cơ hội thứ hai". Ngoài sự tiến bộ và kết quả học tập, chương trình của chúng 
tôi còn giúp những học sinh từng nghỉ học phát triển những kỹ năng cơ bản cần thiết để 
thành công ở cấp đại học và khi đi làm.

Trường này không tham gia quy trình Chọn Trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà 
trường để biết thông tin ghi danh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp AP  •  Các lớp Danh dự  •   
Học Song Song  •  Trung tâm Tương lai  •  Phục hồi Tín chỉ

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Cynthia Navarro 

720-424-2250
excelacademy.dpsk12.org
1825 S. Federal Blvd. 

Trường Cách tân,  
Trường Chuyển tiếp Chuyên sâu 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 221

HIỆU TRƯỞNG: Michelle Wright 

720-423-7900
florencecrittenton.dpsk12.org
55 S. Zuni St. 

Trường Chuyển tiếp Chuyên sâu 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 125

RTD

42% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

27% TỔNG QUÁT > Thử thách

33% MỨC TIẾN BỘ > Không đạt

44% TỔNG QUÁT > Theo dõi



GRANT RANCH
Trường ECE-8 Grant Ranch cung cấp cho học sinh một nền giáo dục chất lượng, giúp phát 
triển các kỹ năng học tập, kỹ năng giao tiếp xã hội và tính cách cần thiết để trở thành những 
người ham học hỏi cả đời và cống hiến cho toàn thể xã hội. Trường của chúng tôi cam kết 
giúp tất cả các học sinh đạt đến mức năng lực học tập và hạnh kiểm tối đa. Chúng tôi tin 
tưởng vào việc nuôi dưỡng "năng khiếu” của mỗi học sinh. Chúng tôi cố gắng lấp khoảng 
cách thành tích học tập dựa trên đánh giá theo dõi tiến trình học tập hàng ngày, điểm đánh 
giá tạm thời và kết quả các kỳ thi tiểu bang. 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mầm non (ECE)  •  Mầm non (ECE) bằng tiếng Tây Ban Nha  •  Mẫu giáo Cả ngày  •   
Mẫu giáo Cả ngày bằng tiếng Tây Ban Nha  •  Thể dục  •  Amazing Race  •  Ban nhạc  •   
Brain Bowl  •  Nâng cao theo Quyết tâm Cá nhân (AVID)  •   
Bồi dưỡng trong môn Địa lý  •  Nghệ thuật  •  Xe CO2  • Viết Sáng tác  •  Nhảy/Múa  •  
Kịch nghệ  •  Nhạc cụ  •  NJHS •  Đánh máy  •  Kỹ năng Lãnh đạo  •   
Các Kỹ năng Sống  •  Mathletics  •  Newscast  •  Sea Camp  •  Ngữ nghĩa học  •  
Shakespeare  •  Các Kỹ năng sống  •  Công nghệ  •  Thanh nhạc  •  Sổ kỷ yếu  •   
Kỹ năng Sống còn ở nơi Hoang dã  •  Kết nối Khám phá (Discovery Link)  •   
Lịch sử Rock and Roll  •  Trợ lý Học sinh  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Dạy kèm  •  
Trung tâm Y tế tại Trường  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS 
(CareerConnect): Phòng Thực hành Công nghệ Khám phá    

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUỐC TẾ HENRY
Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào cánh cửa trường Henry, quý vị có thể dễ dàng nhận 
thấy những điều tuyệt vời đang diễn ra trong toàn thể cộng đồng học đường. Quý vị có thể 
nhận thấy nhiều thay đổi: năng lượng mới mẻ, các chương trình học và quyết tâm giúp mỗi 
học sinh thành công. Quý vị có thể thấy rất nhiều cơ hội cho học sinh trở thành các nhà 
lãnh đạo. Quý vị có thể nhìn thấy tương lai: các chương trình giúp chuẩn bị sẵn sàng cho 
đại học, giúp học sinh chuẩn bị đạt thành công trong tương lai; sự cam kết trang bị công 
nghệ mới và các kỹ năng của thế kỷ 21; tầm ảnh hưởng toàn cầu và sự đa dạng về văn 
hóa, được đan quyện trong giáo trình học tập. Với nhiều lựa chọn như vậy, quý vị còn chờ 
gì nữa? Hãy vào trong để nhìn thấy cả thế giới! 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Công nghệ Vi tính  •  Kịch nghệ  •  Sức khỏe  •  Di sản  •  Dạy kèm  • 
Nhạc cụ  •  Nghệ thuật Thị giác  •  Nghệ thuật Thiết kế  •  Thanh nhạc  •   
Xưởng Mộc  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp Danh dự  •  Nâng cao theo Quyết tâm  
Cá nhân (AVID)  •    Các chương trình Giáo dục Đặc biệt AN và MI

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Carla Erickson 

720-424-6880
grantranch.dpsk12.org
5400 S. Jay Circle 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 716

HIỆU TRƯỞNG: Donald Roy 

720-423-9560
henry.dpsk12.org
3005 S. Golden Way 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở ở vùng Tây Nam 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 150

Thông 
Thường

Thông 
Thường

27% MỨC TIẾN BỘ > Không đạt

28% TỔNG QUÁT > Thử thách

34% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

33% TỔNG QUÁT > Thử thách
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“  TRƯỜNG EM CHO EM CẢM GIÁC  
AN TOÀN BỞI VÌ EM BIẾT NHÂN 

VIÊN AN NINH TRƯỜNG.” 
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JOHN F. KENNEDY
Nhiệm vụ của Trường Trung học Phổ thông John F. Kennedy là đặt ra các yêu cầu cao cho học 
sinh mỗi ngày để các em có thể thực hiện và đạt đến mức khả năng tối đa về trí tuệ, cảm xúc 
và thể chất của mình trong một cộng đồng toàn cầu không ngừng thay đổi. Chúng tôi cố gắng 
nỗ lực giúp học sinh JFK trở thành những công dân và trí thức thành công để giúp các em 
chuẩn bị tốt hơn cho đại học và nghề nghiệp. Chúng tôi nhận thấy con đường dẫn đến thành 
công là khác nhau đối với mỗi học sinh, vì vậy chúng tôi cung cấp nhiều cơ hội học tập và bồi 
dưỡng đa dạng khác nhau, từ chương trình Văn bằng Tú tài Quốc tế cho đến chương trình 
Nâng cao, Học Song Song, cho đến hơn 40 hoạt động, câu lạc bộ và các môn thể thao khác.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Âm nhạc  •  Nghệ thuật Biểu diễn  •  Công nghệ  •  Các lớp AP  •   
Trung tâm Thể dục Sound Body Sound Mind  •  Tiếng Pháp  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  
JROTC  •  Các lớp Danh dự  •  Học Song Song  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp 
của DPS (CareerConnect): Giáo dục Phối hợp Thay thế,  Giáo dục Kinh doanh (Trường 
Trung học Phổ thông Kinh doanh), Công nghệ Xây dựng, Kỹ thuật và Khoa học Năng 
lượng trong chương trình Project Lead the Way  •  Chương trình Tiền Đại học  •   
Trung tâm Tương lai  •  Nâng cao theo Quyết tâm Cá nhân (AVID)  •  ASCENT  •   
Phục hồi Tín chỉ  •  Dạy kèm  •  Trung tâm Y tế tại Trường  •  Các Chương trình Giáo dục 
Đặc biệt AN, MI và MI-Sev  •  Chương trình Văn bằng Tú tài Quốc tế  •   
Giáo dục Trọng tâm Thổ dân da đỏ

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KEPNER
Trường Trung học Cơ sở Kepner có chương trình Giảng dạy bằng Ngôn ngữ Mẹ đẻ Chuyển 
tiếp (TNLI) để giúp các học sinh nói tiếng Tây Ban Nha học Anh ngữ, đồng thời hiểu các 
khái niệm cơ bản, cần thiết để đạt kết quả tốt trong các môn học căn bản. Mục tiêu của 
chúng tôi là biến học tập trở thành hoạt động thú vị và duy trì các yêu cầu cao về học tập và 
hạnh kiểm. Giáo viên tạo dựng mối quan hệ vững chắc với học sinh và gia đình, đồng thời 
coi trọng tinh thần hợp tác để đạt được thành công trong học tập.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Âm nhạc  •  Spirit Squad  •  Tổ chức quản lý của Học sinh  •  Colorado Uplift  •   
Trường học ngày thứ Bảy  •  Bóng đá Real Madrid  •  Các lớp Danh dự  •  Dạy kèm  •   
Trung tâm Y tế tại Trường  •  Các Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI và MI-Sev

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Christian De La Oliva 

720-423-4300
jfk.dpsk12.org
2855 S. Lamar St. 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 1,127

HIỆU TRƯỞNG: Elza Guajardo 

720-424-0000
kepner.dpsk12.org
911 S. Hazel Court 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học Cơ 
sở phía Tây 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 125

Dịch vụ 
Giáo dục  
Đặc biệt, 
RTD

Tốc hành  
vùng Tây 
Nam

37% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

40% TỔNG QUÁT > Theo dõi

27% MỨC TIẾN BỘ > Không đạt

29% TỔNG QUÁT > Thử thách
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TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KEPNER BEACON
Trường Trung học Cơ sở Kepner Beacon cam kết mỗi một học sinh đều đạt được thành tích 
cao và tiến bộ rõ rệt và cung cấp một chương trình ôn luyện vào đại học với kỳ vọng cao, đòi 
hỏi những kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. KBMS giúp cộng đồng đa dạng 
của chúng tôi liên kết với nhau để chuẩn bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng lãnh 
đạo trong thế kỷ 21, những yếu tố cần thiết để thành công ở cấp đại học và nghề nghiệp. 
Chúng tôi chú trọng đến mô hình "Học tập Tổng hợp", phương pháp giúp tăng cường khả 
năng hiểu biết của học sinh bằng cách kết hợp phương pháp hướng dẫn truyền thống 
"trực diện" với phương pháp có sử dụng công nghệ, các ứng dụng và các phương pháp 
thẩm định. Mô hình này cũng giúp khuyến khích các học sinh thời đại kỹ thuật số ngày nay 
chuyên tâm học tập, đồng thời giúp mở rộng cơ hội cho giáo viên điều chỉnh giáo trình và 
hỗ trợ các nhu cầu học tập của từng cá nhân.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Học tập Tổng hợp  •  Âm nhạc/Ban nhạc  •  Nghệ thuật Thị giác  •   
Công nghệ  •  Lãnh đạo Học sinh  •  Hỗ trợ Học tập: Toán, Đọc và Viết  •   
Tiếng Tây Ban Nha  •  Dạy kèm  •  Các Chương trình Giáo dục đặc biệt MI và MI-Sev (lớp 6) 

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KIPP DENVER 
COLLEGIATE
Nhiệm vụ của KIPP Denver Collegiate là trang bị cho học sinh các kỹ năng học tập và các 
đặc điểm tính cách cần thiết để thành công ở cấp đại học và thế giới cạnh tranh sau này. 
Chương trình Tri thức là Sức mạnh (KIPP) là một mạng lưới gồm các trường công lập miễn 
phí, ghi danh tự do, có chương trình chuẩn bị đại học, nằm trong các cộng đồng không có 
đầy đủ nguồn trợ giúp trên toàn Hoa Kỳ. Tại KIPP, không có đường tắt: giáo viên xuất sắc, 
nhiều thời gian hơn ở trường, giáo trình dự bị đại học nghiêm ngặt và một nền văn hóa 
thành tích cũng như sự hỗ trợ vững chắc, giúp học sinh của chúng tôi đạt thành tích học 
tập tốt, đồng thời đạt kết quả xuất sắc ở cấp trung học và đại học.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Nhảy/Múa  •  Kịch nghệ  •  Tiếng Tây Ban Nha  •   
Các lớp AP  •  Các lớp Danh dự  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS 
(CareerConnect): Khoa học Máy tính trong chương trình Project Lead the Way  •   
Dạy kèm

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Alex Magaña 
 
720-424-0027
beaconnetworkschools.org/kbms
911 S. Hazel Court 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở phía Tây 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 7
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 290

HIỆU TRƯỞNG: 
Anna Mendez-Hickman 

303-922-5324
kippcolorado.org
451 S. Tejon St. 

Trường Đặc quyền 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 420

Tốc hành  
vùng Tây 
Nam

RTD

Không có Mức đánh giá SPF

Không có Mức đánh giá SPF

54% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

64% TỔNG QUÁT > Đạt
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HỌC VIỆN KIPP SUNSHINE PEAK
Nhiệm vụ của Học viện KIPP Sunshine Peak là trang bị cho học sinh các kỹ năng học tập 
và các đặc điểm tính cách cần thiết để thành công ở cấp đại học và thế giới cạnh tranh sau 
này. Chương trình Tri thức là Sức mạnh (KIPP) là một mạng lưới gồm các trường công lập 
miễn phí, ghi danh tự do, có chương trình chuẩn bị đại học, nằm trong các cộng đồng không 
có đầy đủ nguồn trợ giúp trên toàn Hoa Kỳ. Tại KIPP, không có đường tắt: giáo viên xuất 
sắc, nhiều thời gian hơn ở trường, giáo trình dự bị đại học nghiêm ngặt và một nền văn hóa 
thành tích cũng như sự hỗ trợ vững chắc, giúp học sinh của chúng tôi đạt thành tích học 
tập tốt, đồng thời đạt kết quả xuất sắc ở cấp trung học và đại học. Trường trung học cơ sở 
của KIPP bắt đầu từ năm học lớp năm.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật và Khoa học Máy tính •  Dạy kèm

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HỌC VIỆN NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO KUNSMILLER
Học viện Nghệ thuật Sáng tạo Kunsmiller là một trường chuyên, được thiết kế để giúp các học 
sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 chuẩn bị sẵn sàng cho các ngành nghề sáng tạo và nghệ thuật, 
đồng thời cung cấp một nền giáo dục khắt khe, chuẩn bị cho bậc đại học. Tất cả các học sinh 
đều có cơ hội tìm hiểu nghệ thuật sân khấu, nghệ thuật thị giác 2 và 3-D, nhạc cụ, thanh nhạc 
và nhảy/múa. Khi bước vào cấp trung học cơ sở, học sinh lựa chọn các môn nghệ thuật mà 
các em đam mê và sẽ chuyển sang chương trình học định hướng nghề nghiệp ở cấp trung học. 

Để ghi danh, học sinh mẫu giáo phải tham gia một Đêm Chuẩn bị Sẵn sàng vào Mẫu giáo 
vào tháng Một, 2017 Học sinh tiềm năng chuẩn bị vào lớp một đến lớp 11 phải dự một buổi 
sự kiện ghi danh vào tháng Một, 2017. Vui lòng liên lạc với nhà trường để biết thêm thông tin.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mẫu giáo Cả ngày  •  Mẫu giáo Cả ngày bằng tiếng Tây Ban Nha  •  Thể dục  •   
Nghệ thuật  •  Mẫu giáo Reggio Emilia  •  Tiếng Tây Ban Nha  •  Các lớp AP  •   
Các lớp Danh dự  •  Cơ hội Thực tập và Cố vấn Nghệ thuật  •  Trọng tâm Nghệ thuật  • 
Học Song Song  •  Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS (CareerConnect): 
Các Công nghệ Sân khấu, Nghệ thuật Thị giác và Thiết kế, Khoa học Máy tính trong 
chương trình Project Lead the Way (Trung học Cơ sở)  •  ASCENT  •  Phục hồi Tín chỉ  •  
Dạy kèm  •  Trung tâm Y tế tại Trường  •  Mỹ thuật  •  Nghệ thuật Biểu diễn

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Kristie Servis 

303-623-5772
kippcolorado.org
375 S. Tejon St. 

Trường Đặc quyền 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở phía Tây 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 5 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 390

HIỆU TRƯỞNG: Peter Castillo 

720-424-0200
kcaa.dpsk12.org
2250 S. Quitman Way 

Trường Chuyên

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở phía Tây và Tây Nam 

CẤP LỚP PHỤC VỤ:  
Mẫu giáo - Lớp 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 1,015

Tốc hành  
vùng Tây 
Nam

Thông 
Thường

70% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

75% TỔNG QUÁT > Đạt

57% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

53% TỔNG QUÁT > Đạt

93



“ CÁC THẦY CÔ KHIẾN EM  
CẢM THẤY NHƯ MÌNH LÀ 
HỌC SINH GIỎI NHẤT  
TRÊN THẾ GIỚI.” 
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HỌC VIỆN RESPECT
Học viện Respect là một Trung tâm Khuyến học dành cho các học sinh ở độ tuổi từ 18 đến 
20 và còn phải hoàn thành thêm khoảng 100 tín chỉ để được tốt nghiệp, với mục tiêu tốt 
nghiệp trung học và chuẩn bị cuộc sống sau trung học. Với phương pháp Học Tổng hợp 
bằng giáo trình APEX trực tuyến cùng với sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh có thể 
đẩy nhanh quá trình phục hồi tín chỉ và thời gian tốt nghiệp của mình. Giờ học là từ 8 giờ 
sáng đến 5:30 chiều, thuận tiện cho những học sinh nào không thể đến học vào giờ thông 
thường. Qua chương trình hợp tác với Trường Trung học Phổ thông Abraham Lincoln, học 
sinh có thể tham gia các môn thể thao, câu lạc bộ và các hoạt động, cơ hội học song song, 
và những cơ hội học tập khác tại trường trung học thông thường.

Trường này không tham gia quy trình Chọn Trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà 
trường để biết thông tin ghi danh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Âm nhạc  •  Giáo trình Trực tuyến APEX  •  Giáo dục Kỹ thuật  •   
Các lớp AP  •  Học Song Song  •  Chương trình Tiền Đại học  •   
Trung tâm Tương lai  •  ASCENT  •  Trung tâm Khuyến học  •  Dạy kèm  •   
Chương trình dành cho Thanh thiếu niên đang Mang thai/Nuôi con

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Wauneta Vann 

720-423-5228
respect.dpsk12.org
2285 S. Federal Blvd.

Trung tâm Khuyến học 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 10 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 104

SOUTHWEST EARLY COLLEGE
Southwest Early College là trường trung học phổ thông đặc quyền công lập nằm ở vùng 
Tây Nam Denver. Là trường trung học qui mô nhỏ, SWEC cung cấp một nền giáo dục tầm 
cỡ thế giới trong một môi trường hỗ trợ, và quan tâm đến cá nhân học sinh. Là một trường 
trung học Tiền Đại học, các học sinh SWEC tham gia khóa học ở trình độ đại học để giúp 
các em giành được cả văn bằng tốt nghiệp trung học và văn bằng cao đẳng. SWEC tuyển 
sinh các học sinh đã được chuẩn bị kỹ và cả những em thiếu sự chuẩn bị, và cung cấp cho 
các em những kiến thức, kỹ năng và cách tư duy để thành công ở cấp đại học. SWEC phục 
vụ cộng đồng với tư cách là trường dẫn đầu về cải tổ giáo dục và trường công lập thành 
công được nhiều người lựa chọn.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Các Lớp Tùy chọn ở Trình độ Đại học qua chương trình với Community College of 
Denver  •  Học Song Song  •  ASCENT  •  Dạy kèm  •   
Các lớp Đại học để Hoàn tất Yêu cầu của Trung học Phổ thông

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Halley Joseph 

303-935-5473
swecollege.org
3001 S. Federal Blvd. 

Trường Đặc quyền 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 180

56% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

53% TỔNG QUÁT > Đạt

45% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

48% TỔNG QUÁT > Theo dõi
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STRIVE PREP – FEDERAL
STRIVE Prep – Federal và các giáo viên và các nhà lãnh đạo tận tâm của chúng tôi xin 
vui mừng thông báo là trường chúng tôi thuộc mạng lưới các trường STRIVE Preparatory. 
Hàng ngày, chúng tôi mở cửa đón nhận học sinh để giúp các em chuẩn bị  học tập thành 
công từ cấp mẫu giáo cho đến bậc đại học qua nền giáo dục công lập xuất sắc với các 
tiêu chuẩn, cơ chế và tinh thần trách nhiệm cao. Chúng tôi hy vọng sẽ biến nền giáo dục 
chuẩn bị cho đại học cho tất cả học sinh trong cộng đồng thành qui chuẩn thông thường, 
chứ không phải là ngoại lệ. Chúng tôi mở cửa ở vùng Tây Nam Denver với niềm tin là mọi 
học sinh đều xứng đáng được hưởng nền giáo dục chuẩn bị sẵn sàng cho bậc đại học miễn 
phí, chất lượng cao và giúp các em. Chúng tôi giảng dạy bắt đầu từ trình độ của học sinh, 
và đặt ra các yêu cầu cao, khuyến khích và hỗ trợ các em với các công cụ và nguồn hỗ trợ 
để thúc đẩy các em vượt lên các giới hạn thành tích trước đây của mình. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật  •  Công nghệ  •  Trung tâm giúp làm Bài tập về nhà Sau giờ học  •   
Dạy kèm  •  Giáo dục Nhân cách  •  Tham quan các Trường Đại học Hàng năm  •   
Hội đồng Học sinh  •  Năm học Kéo dài  •  Ngày học Kéo dài  •  Ôn luyện Đại học  •   
Chuyến đi Thực hành Tổng kết dành cho lớp Tám  •   
Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI (lớp 6-8)  

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Libby Miller 

303-573-2017
striveprep.org
2626 W. Evans Ave. 

Trường Đặc quyền 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở ở vùng Tây Nam 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 358

Tốc hành  
vùng Tây 
Nam

77% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

75% TỔNG QUÁT > Đạt



STRIVE PREP – KEPNER
STRIVE Prep – Kepner sẽ giảng dạy bắt đầu từ trình độ của học sinh, và đặt ra các yêu cầu 
cao, khuyến khích và hỗ trợ các em với các công cụ và nguồn hỗ trợ để thúc đẩy các em 
học tập vượt lên các mức thành tựu trước đây của mình. Học sinh sẽ say mê học tập, nâng 
cao kiến thức trong môi trường học thú vị và khích lệ. Giáo trình giảng dạy chuyên sâu của 
chúng tôi sẽ chú trọng phát triển các kỹ năng, kể cả tư duy biện chứng, đặc biệt là trong 
các lĩnh vực đọc, viết và toán. Học sinh sẽ dành nhiều thời gian trong lớp để học đọc viết và 
toán cũng như sẽ được giao làm bài tập về nhà thường xuyên để bảo đảm phát triển các kỹ 
năng, thông thạo nội dung môn học. Mọi học sinh sẽ mang đồng phục đơn giản để bảo đảm 
sự tôn trọng với bản thân và người khác và giảm căng thẳng về sự khác biệt trong  xã hội. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Tham quan các trường Đại học Hàng năm  •  Lãnh đạo Học sinh  •   
Năm học Kéo dài  •  Ngày học Kéo dài  •  Thêm thời gian học trong lớp trong môn Đọc  •   
Dạy kèm  •  Các Lớp Phát triển Anh ngữ  •  Lựa chọn học Song Ngữ (Tiếng Anh và 
Tiếng Tây Ban Nha) trong môn Lịch sử, Khoa học, Viết và Toán  •   Ôn luyện Đại học  • 
Trung tâm Y tế tại Trường   

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HỌC VIỆN STRIVE PREP – SMART
Học viện STRIVE Prep – SMART và các giáo viên cùng các nhà lãnh đạo tận tâm của 
chúng tôi xin vui mừng thông báo là trường chúng tôi thuộc mạng lưới các trường STRIVE 
Preparatory. Hàng ngày, chúng tôi mở cửa đón nhận học sinh để giúp các em chuẩn bị  học 
tập thành công từ cấp mẫu giáo cho đến bậc đại học qua nền giáo dục công lập xuất sắc với 
các tiêu chuẩn, cơ chế và tinh thần trách nhiệm cao. Tầm nhìn của chúng tôi là biến nền giáo 
dục chuẩn bị cho đại học cho tất cả học sinh trong cộng đồng thành qui chuẩn thông thường 
chứ không phải là trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi mở cửa ở vùng Tây Nam Denver với niềm 
tin là mọi học sinh đều xứng đáng được hưởng nền giáo dục chuẩn bị sẵn sàng cho bậc đại 
học miễn phí, chất lượng cao. Học viện STRIVE Prep – SMART cung cấp những trải nghiệm 
học tập thông qua phục vụ cộng đồng, các tổ chức trong cộng đồng  để học sinh có cơ hội 
đóng góp cho các khu phố của mình một cách nghiêm túc và ý nghĩa.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật Thị giác và Kỹ thuật số •  Kỹ thuật  •  Viết mật mã  •   
Nghệ thuật Biểu diễn  •  Tham quan các trường Đại học Hàng năm  •   
Lập Kế hoạch và Hỗ trợ việc Nộp đơn vào Đại học  •  Lãnh đạo Học sinh  •   
Dạy kèm  •  Năm học Kéo dài  •  Ôn luyện Đại học  •  Ngày học Kéo dài  •   
Thêm Thời gian học trong Lớp cho môn Văn học  •  Các lớp AP  •  Tiểu luận và Toán  •  
Tiếng Tây Ban Nha  •  Mỹ thuật  •  Chương trình Giáo dục Đặc biệt MI (lớp 9)

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Katie Ryan 

720-485-6394
striveprep.org
911 S. Hazel Court 

Trường Đặc quyền 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở phía Tây 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 7
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 120

HIỆU TRƯỞNG: Katie Holz-Russell 

303-962-9880
striveprep.org
3201 W. Arizona Ave. 

Trường Đặc quyền 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 9 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 503

Tốc hành  
vùng Tây 
Nam

Tốc hành  
vùng Tây 
Nam

Không có Mức đánh giá SPF

Không có Mức đánh giá SPF

28% MỨC TIẾN BỘ > Không đạt

47% TỔNG QUÁT > Theo dõi
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STRIVE PREP – WESTWOOD
STRIVE Prep – Westwood các giáo viên và các nhà lãnh đạo tận tâm của chúng tôi xin vui 
mừng thông báo là trường chúng tôi thuộc mạng lưới các trường STRIVE Preparatory. Hàng 
ngày, chúng tôi mở cửa đón học sinh để giúp các em chuẩn bị học tập thành công từ cấp mẫu 
giáo cho đến bậc đại học qua nền giáo dục công lập xuất sắc với các tiêu chuẩn, cơ cấu và 
tinh thần trách nhiệm cao. Tầm nhìn của chúng tôi là biến nền giáo dục chuẩn bị cho đại học 
cho tất cả học sinh trong cộng đồng thành qui chuẩn thông thường chứ không phải là trường 
hợp ngoại lệ. Chúng tôi mở cửa ở vùng Tây Nam Denver với niềm tin là mọi học sinh đều 
xứng đáng được hưởng nền giáo dục miễn phí, chất lượng cao và giúp các em chuẩn bị sẵn 
sàng cho bậc đại học. Chúng tôi giảng dạy bắt đầu từ trình độ của học sinh, và đặt ra các yêu 
cầu cao, khuyến khích và hỗ trợ các em với các công cụ và nguồn hỗ trợ để thúc đẩy các em 
vượt lên các giới hạn thành tích trước đây của mình. Chúng tôi nỗ lực để bảo đảm làm tròn 
hai điều hứa với các gia đình học sinh: 1) Chúng tôi sẽ giữ con quý vị an toàn và 2) Chúng tôi 
sẽ giúp con quý vị chuẩn bị sẵn sàng cho các cơ hội và thử thách ở bậc đại học.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Nghệ thuật Thị giác  •  Giáo dục Nhân cách  •  Hội đồng Học sinh  •   
Tham quan các trường Đại học Hàng năm  •  Chuyến đi Học tập Trải nghiệm Hàng năm 
dành cho lớp Tám  •  Năm học Kéo dài  •  Ngày học Kéo dài  •  Dạy kèm  •   
Ôn luyện Đại học  •  Thêm thời gian học trong lớp trong môn Đọc, Viết và Toán

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HỌC VIỆN SUMMIT
Tại Summit, nhiệm vụ của chúng tôi là tôn trọng tất cả các học sinh với các trải nghiệm 
học tập và xã hội đa dạng, vun đắp để các em trở thành những học sinh của thế kỷ 21 và 
đóng góp tích cực cho cộng đồng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện và các 
phương pháp chuyển tiếp phù hợp với từng các nhân để các em sẵn sàng cho cuộc sống 
sau trung học trong một môi trường an toàn, quan tâm và định hướng gia đình. Mục tiêu 
tầm nhìn của Summit là tất cả mọi học sinh đều được có cơ hội bình đẳng để có thể tự định 
hướng, trở thành những người ham học hỏi cả đời và biết tư duy lập luận sắc bén. Học sinh 
sẽ có các kỹ năng để trở thành các nhà lãnh đạo trong tương lai, là các thành viên của xã 
hội dám mạo hiểm, làm việc hiệu quả và có tri thức trong thế giới không ngừng thay đổi này. 

Trường này không tham gia quy trình Chọn Trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà 
trường để biết thông tin ghi danh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục  •  Lãnh đạo Học sinh  •  Sổ kỷ yếu  •  Chương trình Math Fellows của DPS •  
HOSA  •  Các Khóa học DEV ED  •  Các lớp Danh dự  •  Thực tập  •  Học Song Song  •  
Các Chương trình Kết nối Nghề nghiệp của DPS (CareerConnect): Khoa học Sức khỏe 
và Thiết kế Đồ họa  •  Các lớp AP  •  Chương trình Tiền Đại học  •  Trung tâm Tương lai  •  
Nâng cao theo Quyết tâm Cá nhân (AVID)  •  ASCENT  •  Phục hồi Tín chỉ  •  Dạy kèm  

Mức Đánh giá Xếp hạng của Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học năm 2016:

HIỆU TRƯỞNG: Kathleen Esparza 

303-962-9880
striveprep.org
3201 W. Arizona Ave. 

Trường Đặc quyền 

Khu vực Ghi danh cấp Trung học 
Cơ sở phía Tây 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 356

HIỆU TRƯỞNG: Robert Thomas 

720-424-2400
summit.dpsk12.org
5590 W. Evans Ave.  

Trường Cách tân,  
Trung tâm Chuyển tiếp Đa ngành 

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 213

Tốc hành  
vùng Tây 
Nam

Thẻ RTD 
theo Nhu 
cầu của 
Học sinh

52% MỨC TIẾN BỘ > Đạt

57% TỔNG QUÁT > Đạt

47% MỨC TIẾN BỘ > Gần đạt

41% TỔNG QUÁT > Theo dõi
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THÔNG TIN CHO CÁC GIA ĐÌNH  
KẾT NỐI CÁC CỘNG ĐỒNG
Kết nối với Học khu Công lập Denver thông qua chương trình TV, Radio và Báo của EDUCA. Nhận 
ý kiến của các chuyên gia về nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến giáo dục mầm non cho đến giáo 
dục cấp cao đẳng đại học để quý vị có thể ra các quyết định học thuật tốt nhất cho con quý vị.

EDUCADPS.ORG  ■  EDUCA@dpsk12.org  ■   facebook.com/EDUCA.DPS

PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH ẤN BẢN

Chủ Nhật - Thứ Năm, 5 - 6 giờ tối 
(Tiếng Tây Ban Nha)

Thứ Sáu, 5 - 6 giờ tối (Tiếng Anh)
SUPER ESTRELLA 1090AM
Chủ Nhật,  6 - 7 giờ sáng

LA TRICOLOR 96.5
JOSÉ 92.1

Hàng ngày, 8 giờ sáng & 7 giờ tối  
(Tiếng Anh)

8:30  sáng & 7:30 tối  
(Tiếng Tây Ban Nha)

DPS TV, COMCAST CH 22
Chủ Nhật, 5:30 - 6 giờ sáng
UNIVISION 50/UNIMÁS 14

Có thể tìm Báo EDUCA  
ở các trường học và trên  

mạng trực tuyến. 
Đón xem các ấn bản mới vào 

Tháng Chín, Tháng Mười Một, 
Tháng Hai và Tháng Năm.



Một số giới hạn khi áp dụng. Không áp dụng tại tất cả các vùng. Giới hạn chương trình Internet Essentials đến khách hàng tư gia mới hội đủ điều kiện. Giá quảng cáo áp dụng 
cho một ổ cắm. Tốc độ thay đổi và không bảo đảm. Sau khi tham gia, nếu khách hàng được xác định không còn đủ điều kiện tham gia chương trình nhưng muốn tiếp tục nhận 
dịch vụ Comcast, giá thường sẽ được áp dụng. Tùy thuộc vào qui định và luật lệ của chương trình Internet Essentials. Gọi 1-855-846-8376 hoặc ghé InternetEssentials.com 
để biết đầy đủ các chi tiết và giới hạn. ©2016 Comcast. Lưu giữ mọi quyền. Internet Essentials là chương trình cung ứng dịch vụ cho gia đình. Đây không phải là chương trình 
của trường học, và không được bảo trợ hoặc yêu cầu từ trường học. Trường học không có trách nhiệm với tài khoản Internet Essentials.

Internet EssentialsSM  
từ Comcast mang lại 

Internet cao tốc với giá phải chăng đến nhà 
bạn và nối mạng để truy cập những thông tin 
quan trọng đối với quý vị. Quý vị có thể hội đủ 
điều kiện tham gia nếu có một con trẻ đủ điều 
kiện tham gia chương trình National School 
Lunch hoặc nếu đang nhận chương trình trợ 
cấp nhà từ HUD. 

KHÔNG HỢP ĐỒNG
KHÔNG KIỂM TRA TÍN DỤNG
KHÔNG CHI PHÍ MỞ ĐƯỜNG DÂY
BAO GỒM WiFi

9.95
MỖI THÁNG + THUẾ

$

GHI DANH NGAY HÔM NAY TẠI
InternetEssentials.com   1-855-8-INTERNET

HỌC THÊM. LÀM THÊM. CHIA SẺ THÊM.
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