2019-20
CẨM NANG HƯỚNG DẪN
GHI DANH CÁC TRƯỜNG HỌC
XUẤT SẮC
CẤP TIỂU HỌC

TẦM NHÌN CỦA DPS:
MỖI TRẺ EM ĐỀU
THÀNH CÔNG!

HƠN

33,500

HỌC SINH HỌC
ANH NGỮ

$85,461,000

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG MÀ
KHÓA TỐT NGHIỆP 2018 CỦA
DPS GIÀNH ĐƯỢC

170+

NGÔN NGỮ
NÓI TẠI DPS

HƠN

205
TRƯỜNG HỌC
46,443

TRUNG BÌNH
SỐ BỮA ĂN
TRƯA PHỤC
VỤ MỖI NGÀY

17,091

TRUNG BÌNH SỐ DẶM MÀ
CÁC XE BUÝT DPS CHẠY
HÀNG NGÀY

90,000

HƠN
TỔNG SỐ HỌC SINH

MỤC LỤC
Chọn một trường thuộc DPS������������������ 5
Mô hình Hiệu quả Hoạt động
Trường học�����������������������������������������������6
Ghi danh và Chọn Trường���������������������� 8
Các chương trình trường học����������������10
Chương trình Mầm non tại DPS���������� 14
Chương trình mẫu giáo tại DPS����������� 15
Chuyên chở��������������������������������������������� 16
Đáp ứng nhu cầu của con em quý vị����� 18
Sơ đồ Học khu���������������������������������������� 22
VÙNG VIỄN ĐÔNG BẮC��������������������� 25
Học viện 360�����������������������������������������������26
DCIS tại Ford����������������������������������������������26
Học viện Escalante-Biggs�������������������������27
Farrell B. Howell����������������������������������������27
Florida Pitt Waller�������������������������������������28
Green Valley�����������������������������������������������28
Học viện Highline Đông Bắc�������������������29
John H. Amesse �����������������������������������������29
Trường Tiểu học KIPP
Đông Bắc�����������������������������������������������������30
Trường Trung học Cơ sở KIPP
Đông Bắc�����������������������������������������������������30
Lena Archuleta�������������������������������������������31
Học viện Marie L. Greenwood����������������31
Marrama�����������������������������������������������������32
Maxwell�������������������������������������������������������32
Học viện McGlone�������������������������������������34
Monarch Montessori���������������������������������34
Oakland�������������������������������������������������������35
Omar D. Blair���������������������������������������������35
Học viện Sandra Todd-Williams������������36
SOAR�����������������������������������������������������������36
VÙNG CẬN ĐÔNG BẮC���������������������� 37
Ashley����������������������������������������������������������38
Học viện Khoa học và
Nghệ thuật Cole�����������������������������������������38
Columbine��������������������������������������������������39
Trường Ngôn Ngữ Denver —
Khu học xá Gilpin��������������������������������������39
Dora Moore�������������������������������������������������40
Trường Học tập Khám phá
Downtown Denver������������������������������������40
Học viện Garden Place������������������������������42
Học viện Hallett�����������������������������������������42
High Tech����������������������������������������������������43
Inspire����������������������������������������������������������43
Học viện Quốc tế Denver
tại Harrington��������������������������������������������44
Trường Cộng đồng Isabella Bird�������������44
Trường Học thuật và
Bồi dưỡng Montclair���������������������������������45
Trường Odyssey thuộc Denver����������������45
Palmer���������������������������������������������������������� 47
Park Hill������������������������������������������������������ 47
Polaris����������������������������������������������������������48

4

REACH��������������������������������������������������������48
Smith������������������������������������������������������������49
Stedman�������������������������������������������������������52
Swansea�������������������������������������������������������52
Trường Quốc tế Swigert���������������������������53
Teller������������������������������������������������������������53
University Prep – Arapahoe
Street������������������������������������������������������������54
University Prep – Steele
Street������������������������������������������������������������54
Westerly Creek�������������������������������������������55
Whittier�������������������������������������������������������55
William (Bill) Roberts������������������������������56
Học viện Wyatt������������������������������������������56
VÙNG TÂY BẮC������������������������������������� 57
Academia Ana Marie Sandoval���������������58
Beach Court������������������������������������������������58
Học viện Quốc tế Brown��������������������������59
Trường ECE-8 Song ngữ
Bryant Webster�������������������������������������������59
Centennial���������������������������������������������������60
Trung tâm Phát triển Tài năng tại
Greenlee�������������������������������������������������������60
Cheltenham������������������������������������������������61
Colfax�����������������������������������������������������������62
Columbian��������������������������������������������������62
Cowell����������������������������������������������������������63
Eagleton�������������������������������������������������������63
Edison����������������������������������������������������������64
Fairview�������������������������������������������������������65
Rocky Mountain Prep
Berkeley�������������������������������������������������������65
Trevista tại Horace Mann������������������������66
Valdez����������������������������������������������������������66
VÙNG ĐÔNG NAM������������������������������� 67
Asbury���������������������������������������������������������68
Trường Quốc tế Bradley���������������������������68
Bromwell�����������������������������������������������������69
Carson���������������������������������������������������������69
Cory�������������������������������������������������������������70
Creativity Challenge
Community������������������������������������������������70
Trường Sinh thái (Xanh) Denver������������71
Trường Ngôn Ngữ Denver —
Khu học xá Whiteman������������������������������72
Ellis���������������������������������������������������������������72
Học viện Highline Đông Nam����������������73
Holm������������������������������������������������������������73
Joe Shoemaker ������������������������������������������� 74
Lincoln��������������������������������������������������������� 74
Lowry�����������������������������������������������������������75
McKinley-Thatcher������������������������������������75
McMeen�������������������������������������������������������76

Học viện Place Bridge�������������������������������77
Rocky Mountain Prep
Creekside�����������������������������������������������������77
Trường Học tập Khám phá Rocky
Mountain����������������������������������������������������78
Samuels��������������������������������������������������������78
Slavens���������������������������������������������������������79
Southmoor��������������������������������������������������79
Steck�������������������������������������������������������������80
Steele������������������������������������������������������������80
Trung tâm Giáo dục Sơ cấp
Stephen Knight�������������������������������������������82
University Park�������������������������������������������82
VÙNG TÂY NAM����������������������������������� 83
Barnum��������������������������������������������������������84
Castro����������������������������������������������������������84
Trường Cộng đồng CMS��������������������������85
College View�����������������������������������������������85
DCIS at Fairmont���������������������������������������86
Denison Montessori����������������������������������86
Doull������������������������������������������������������������87
Force�������������������������������������������������������������87
Godsman�����������������������������������������������������88
Goldrick�������������������������������������������������������88
Grant Ranch�����������������������������������������������89
Gust��������������������������������������������������������������89
Johnson��������������������������������������������������������90
Kaiser�����������������������������������������������������������90
Trường Tiểu học KIPP
Sunshine Peak��������������������������������������������91
Trường Trung học Cơ sở Học viện
KIPP Sunshine Peak����������������������������������91
Knapp����������������������������������������������������������92
Học viện Nghệ thuật Sáng tạo
Kunsmiller��������������������������������������������������92
Học viện Toán và Khoa học���������������������93
Munroe��������������������������������������������������������93
Newlon���������������������������������������������������������95
Học viện Pascual LeDoux������������������������95
Rocky Mountain
Prep Southwest�������������������������������������������96
Trường Quốc tế Sabin�������������������������������96
Schmitt��������������������������������������������������������97
STRIVE Prep – Ruby Hill������������������������97
Học viện Traylor����������������������������������������98
Valverde�������������������������������������������������������98

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.

CHỌN MỘT TRƯỜNG THUỘC DPS
Học khu Công lập Denver tự hào về số trường học sẵn có mà các gia đình có thể lựa chọn. Chúng tôi thực sự tin rằng có
một trường học phù hợp nhất cho mỗi một học sinh. Nhưng với quá nhiều lựa chọn, quý vị có thể không biết bắt đầu quy
trình này như thế nào. Dưới đây là một vài điều cần suy nghĩ khi quý vị bắt đầu quy trình tìm kiếm trường học.
ĐẦU TIÊN, HÃY XEM XÉT KỸ TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI KHU PHỐ CỦA QUÝ VỊ. Tất cả các học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12
được bảo đảm một chỗ tại trường trong khu phố - hoặc trong phạm vi cư trú - của các em. Quý vị có thể xác định trường
thuộc phạm vi khu phố của mình bằng cách nhập địa chỉ của quý vị tại schoolfinder.dpsk12.org.
NẾU QUÝ VỊ MUỐN CON EM THEO HỌC TRƯỜNG KHÔNG PHẢI LÀ TRƯỜNG THUỘC KHU PHỐ CỦA MÌNH, CÓ VÀI CÁCH MÀ
QUÝ VỊ CÓ THỂ TÌM HIỂU CÁC LỰA CHỌN CỦA QUÝ VỊ:
■

Cuốn cẩm nang hướng dẫn ghi danh này bao gồm thông tin về mỗi trường tiểu học thuộc DPS, bao gồm các chương trình,
thông tin liên lạc và hơn thế nữa. Các trường học được chia theo năm khu vực chung của thành phố.

■

Hãy truy cập schoolfinder.dpsk12.org. Quý vị có thể tìm trường theo địa chỉ, chương trình hoặc theo thứ tự chữ cái.

■

Hãy đến thăm trực tiếp các trường học trong Tuần Triển lãm Trường học Khu vực của DPS vào ngày 15-17 tháng Một, 2019.
Các hội chợ trường học này, tổ chức tại mỗi khu vực của thành phố, là cách tuyệt vời để so sánh các trường học và nói
chuyện với nhân viên của trường.

■

Hãy tham quan các trường mà quý vị quan tâm. Không có gì có thể thay thế việc đi quanh các sảnh hành lang trường học,
gặp gỡ các giáo viên và trò chuyện với các vị lãnh đạo trường. Liên lạc với từng trường để biết thêm thông tin.

Một khi quý vị đã chọn các trường mà quý vị quan tâm thì quý vị đã sẵn sàng tham gia vào thủ tục Chọn Trường, hệ thống ghi
danh đồng bộ của chúng tôi. Khung thời gian của thủ tục Chọn Trường tiếp đến là ngày 15 tháng Một đến ngày 15 tháng Hai,
2019. Xem trang 8 để biết thêm thông tin.

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.

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 CHUYỂN TIẾP (PATHWAYS SCHOOLS) có thể
là trường đặc quyền hoặc trường do Học khu điều hành.
Các trường này có thêm nhiều chương trình và nguồn
hỗ trợ.

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.

■

Tất cả các trường đặc quyền đều phải cam kết phục
vụ bình đẳng cho mọi học sinh trong Học khu. Một vài
trường đặc quyền hỗ trợ cho một phạm vi ranh giới cư
trú khu phố hoặc dành ưu tiên cho những học sinh nào
sống trong khu vực qui định.
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MÔ HÌNH HIỆU
QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC
TRANG WEB: spf.dpsk12.org
EMAIL: spf@dpsk12.org

Biết được mức độ các trường học đang phục vụ học sinh
và các gia đình tốt như thế nào là một phần then chốt
để đạt mục tiêu trong Bản Kế hoạch Denver 2020 của
chúng tôi, đó là Có các Trường học Xuất sắc trong Mỗi
Khu phố. Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học, hay
SPF, đánh giá nhiều phương diện quan trọng của điều
mà chúng ta biết là sẽ tạo nên một trường học xuất sắc
như:
■

Mức độ hài lòng của học sinh và phụ huynh

■

Điểm số cải thiện trong các kỳ thi của tiểu bang từ năm
này sang năm khác

■

Mức độ hiệu quả mà các trường phục vụ và thử thách,
yêu cầu cao đối với tất cả mọi học sinh của trường

SPF như phiếu báo điểm của các trường học, qua
đó cho chúng tôi biết các trường đang đạt tiến
bộ ở đâu và lĩnh vực nào cần chú trọng cải thiện.
Vui lòng lưu ý SPF chỉ là một yếu tố để quyết định
trường nào là tốt nhất cho con quý vị.

Tất cả các trường học đều đang trong quá trình cải thiện, và
có thể sẽ bắt đầu thể hiện kết quả trong SPF. Các loại thay
đổi lớn này cần sự kiên nhẫn và nỗ lực của các nhà giáo dục
xuất sắc, được hỗ trợ với các nguồn tài nguyên trợ giúp bổ
sung, đó là lý do tại sao DPS cung cấp các nguồn hỗ trợ tăng
cường cho các trường cần đến nhất.
Phiếu báo điểm trường học của chúng tôi đặc biệt chú trọng
đến mức tiến bộ học tập của học sinh, hoặc học sinh tiến bộ
nhiều bao nhiêu từ năm này sang năm tiếp theo. Tại DPS,
chúng tôi rin rằng điều quan trọng nhất không phải là điểm
xuất phát của học sinh mà là mức độ tiến bộ của các em.
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DIỄN GIẢI CÁC MỨC XẾP HẠNG
TRƯỜNG HỌC
CÁC TRƯỜNG HỌC ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sử dụng thang đánh giá theo hệ thống ký hiệu
bằng màu sắc để thể hiện tổng quát mức độ hiệu quả hoạt
động của các trường học, từ mức xếp hạng cao nhất, Xuất
sắc (màu xanh), đến mức thấp nhất, Diện Thử thách (màu
đỏ). Tại DPS, chúng tôi có yêu cầu kỳ vọng cao đối với tất cả
các trường học, để bảo đảm học sinh của chúng tôi được
chuẩn bị sẵn sàng cho đại học, nghề nghiệp và đời sống khi
các em tốt nghiệp DPS.
KHOẢNG CÁCH HỌC TẬP

Bảo đảm các trường học của chúng tôi đang phục vụ tốt
cho mọi học sinh là một lĩnh vực quan trọng cần chú trọng
trong SPF. Tại DPS, chúng tôi tin rằng trường học xuất sắc là
trường phục vụ, thử thách và hỗ trợ tốt cho mọi học sinh.
Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc xóa bỏ các khoảng
cách về cơ hội cho những học sinh vốn không được quan
tâm công bằng trước đây tại các trường học công lập của
quốc gia chúng ta, gồm học sinh da màu, học sinh nghèo
khó, học sinh học Anh ngữ và học sinh khuyết tật. Đó là lý
do tại sao mỗi trường học đều sẽ nhận được mức xếp hạng
đánh giá về Khoảng cách Học tập, trực tiếp ảnh hưởng đến
mức xếp hạng SPF tổng quát.
Các trường chỉ đủ điều kiện nhận các mức xếp hạng cao
nhất là Xuất sắc (màu xanh) hoặc Đạt Yêu cầu (màu lục) nếu
trường đó cũng đạt được mức xanh hoặc lục trong chỉ số
đánh giá Khoảng cách Học tập. Điều này có nghĩa là nếu
một trường nhận điểm tổng quát đáng ra sẽ đạt điều kiện
để nhận mức xếp hạng màu xanh hoặc lục, nhưng sẽ bị hạ
xuống thành màu vàng nếu nhà trường không đáp ứng
được yêu cầu mong đợi của tất cả học sinh.

CÁC MỨC THANG ĐÁNH GIÁ
TỔNG QUÁT
XUẤT SẮC:

Trường học chất lượng cao, thể hiện kết quả
vững mạnh trong hầu hết các lĩnh vực.
ĐẠT YÊU CẦU:

Trường chất lượng, thể hiện hiện kết quả tốt
trong nhiều lĩnh vực, và có ít lĩnh vực cần cải
tiến.
DIỆN THEO DÕI:

Trường thể hiện kết quả trong một số lĩnh vực
và/hoặc có vài lĩnh vực cần cải tiến.
DIỆN THEO DÕI ƯU TIÊN:

Trường thể hiện các kết quả tổng quát thấp và/
hoặc có rất nhiều lĩnh vực cần cải tiến đáng kể.
DIỆN THỬ THÁCH:

Trường thể hiện kết quả tổng quát ở mức tối
thiểu và có nhiều lĩnh vực cần cải tiến đáng kể.

MỨC TIẾN BỘ
Mặc dù các trường đều nhận được một mức xếp
hạng SPF tổng quát trong thang đánh giá năm
màu mà quý vị thấy ở trên, nhưng chúng tôi lại
sử dụng thang đánh giá giản lược, bốn màu cho
từng hạng mục đánh giá, từ đó gộp thành mức
xếp hạng tổng quát.
VƯỢT YÊU CẦU: 79.5 ĐẾN 100%
ĐẠT YÊU CẦU: 50.5 ĐẾN 79.49%
GẦN ĐẠT YÊU CẦU: 33.5 ĐẾN 50.49%
KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU: 0 ĐẾN 33.49%

CÁC MỨC XẾP HẠNG SPF 2018

Các mức xếp hạng SPF cho mỗi trường được thể hiện trong cuốn cẩm nang hướng dẫn ghi danh này, sử dụng
các ký hiệu hình ảnh dưới đây. Thanh ký hiệu trên cùng thể hiện mức xếp hạng tổng quát của từng trường;
thanh ký hiệu bên dưới thể hiện mức tiến bộ học tập của học sinh.
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

MỨC TIẾN BỘ > 56% Đạt Yêu Cầu
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GHI DANH VÀ CHỌN TRƯỜNG
TRANG WEB: SchoolChoice.dpsk12.org
SỐ ĐIỆN THOẠI: 720-423-3493

DPS tin rằng mọi học sinh đều nên được tiếp cận các trường
học chất lượng, bất kể nguồn gốc xuất thân hoặc nơi em cư
ngụ trong thành phố Denver. Mỗi học sinh DPS được bảo
đảm được ghi danh tại trường thuộc phạm vi khu phố của các
em. Tuy nhiên, bất kỳ học sinh nào muốn hoặc cần theo học
tại một trường mới trong năm tiếp theo đều có thể tham gia
vào thủ tục Chọn Trường. (Lưu ý: việc ghi danh cho học sinh
cấp mầm non tại DPS không được bảo đảm; các gia đình học
sinh mầm non cần nộp đơn hàng năm.)

TÌM TRƯỜNG HỌC THUỘC KHU PHỐ CỦA
QUÝ VỊ
Nếu quý vị là cư dân Denver và cần ghi danh cho con em mình
cho năm học hiện tại, quý vị có thể ghi danh trực tiếp tại trường
thuộc khu phố phục vụ cho địa chỉ cư trú của quý vị. Quý vị có
thể truy cập schoolfinder.dpsk12.org để xác định trường thuộc
phạm vi khu phố của mình. Để ghi danh, vui lòng liên lạc trực
tiếp với văn phòng trường để biết ngày đăng ký và các giấy tờ
cần thiết.
Một số khu vực của Denver được phục vụ theo khu vực ghi danh,
hoặc khu vực địa lý nơi học sinh được bảo đảm một chỗ tại
một trong số vài trường học, chứ không phải chỉ ở một trường
nhất định. Nếu quý vị cư ngụ trong một khu vực ghi danh hoặc
muốn theo học tại một trường không phải là trường thuộc
khu phố của mình cho năm học hiện tại, quý vị có thể nộp Đơn
Nhập học Giữa năm tại schoolchoice.dpsk12.org. Hãy gọi số
720-423-3493 nếu có thắc mắc.

CHỌN TRƯỜNG

CÁCH THAM GIA

TÌM trường tốt nhất cho con

quý vị
■

Sử dụng công cụ Tìm trường trực tuyến,
dễ dàng sử dụng trên các thiết bị di
động tại schoolfinder.dpsk12.org

■

Đọc cẩm nang hướng dẫn ghi danh

■

Tham dự một trong các sự kiện triển
lãm trường học khu vực của chúng tôi
vào ngày 15-17 tháng Một, 2019

■

Tham quan các trường

NỘP ĐƠN bằng cách sử dụng

công cụ ứng dụng nộp đơn Chọn
Trường trực tuyến
■

Tạo tài khoản tại schoolchoice.

■

Đăng nhập và liệt kê các trường mà
quý vị yêu thích khi ứng dụng này bắt
đầu mở vào ngày 15 tháng Một đến
ngày 15 tháng Hai, 2019.

■

Nộp đơn vào bất kỳ lúc nào từ ngày
15 tháng Một đến 4 giờ chiều ngày 15
tháng Hai, 2019.

Nếu quý vị muốn ghi danh cho con em mình vào một trường DPS
không phải là trường thuộc khu phố của mình trong năm học
tiếp theo, quý vị có thể tham gia vào thủ tục Chọn Trường, hệ
thống ghi danh đồng bộ trực tuyến của chúng tôi. Vòng 1 của
Chọn Trường cho năm học 2019-20 là ngày 15 tháng Một đến
ngày 15 tháng Hai, 2019.
Trong suốt thời gian Chọn Trường, các gia đình nộp một mẫu đơn
ghi danh cho mỗi học sinh, trong đó sắp xếp theo thứ tự ưu tiên
các trường yêu thích nhất. Sau đó, DPS sắp xếp học sinh vào các
trường dựa theo thứ tự ưu tiên đó, cũng như theo ưu tiên tuyển
sinh của nhà trường và chỗ còn trống. Hệ thống của chúng tôi
được thiết kế để giúp sắp xếp tối đa số học sinh vào trường mà
các em ưu tiên/thích nhất.
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dpsk12.org

ĐĂNG KÝ để theo học tại

trường của quý vị
■

Nhận kết quả ấn định trường học
vào cuối tháng Ba 2019.

■

Liên lạc với trường để đăng ký cho
năm học 2019-20

CÁC NGÀY
CHÍNH LIÊN
QUAN ĐẾN
CHỌN TRƯỜNG
NGÀY 15-17
THÁNG MỘT, 2019

Tuần Triển lãm Trường
học Khu vực của DPS
NGÀY 15 THÁNG MỘT,
2019

Vòng 1 nộp đơn Chọn
Trường bắt đầu
NGÀY 15 THÁNG HAI,
2019

Hạn cuối nộp đơn Chọn
Trường vào lúc 4 giờ
chiều
CUỐI THÁNG BA, 2019

Các gia đình được thông
báo kết quả ấn định
trường học
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH
TRƯỜNG HỌC
NÂNG CAO THEO QUYẾT TÂM CÁ NHÂN (AVID) là hệ thống sẵn sàng cho đại học từ Mẫu giáolớp 12, giúp đưa học sinh – đặc biệt là những em thuộc các nhóm vốn không có nhiều người
theo học chương trình giáo dục cao đẳng đại học trước đây – vào lộ trình đại học. Là chiến lược
then chốt trong việc thu hẹp khoảng cách về cơ hội, chương trình AVID bảo đảm học sinh phải
chịu trách nhiệm với các tiêu chuẩn cao nhất với các nguồn hỗ trợ về học tập và giao tiếp xã
hội để đạt tiềm năng của các em đến mức tối đa. AVID giúp học sinh chuẩn bị đạt thành công
sau trung học bằng cách trang bị cho các em với các kỹ năng thiết yếu, các tiêu chuẩn học tập
và kiến thức đại học, do đó các em cảm thấy được trao quyền chủ động để chịu trách nhiệm
về việc học của chính mình.
CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (AP) là các lớp học giúp học sinh trung học phổ thông chuẩn bị

cho đại học với trải nghiệm khắt khe, giống như môi trường đại học. AP là một giáo trình giảng
dạy do Hội đồng Tuyển sinh Đại học soạn nên, cung cấp nhiều khóa học được chuẩn mực hóa,
thường được công nhận là tương đương với các khóa học đại học. Những học sinh đạt điểm
chuẩn trong kỳ thi AP toàn quốc đều có thể được nhận tín chỉ và sắp xếp vào chương trình
nâng cao ở các trường cao đẳng và đại học tham gia, giúp các em tiết kiệm cả thời gian và tiền
bạc trong những năm học đại học.
CÁC TRƯỜNG TRỌNG TÂM NGHỆ THUẬT gồm các phương pháp khám phá nghệ thuật (nghệ

thuật thị giác, kịch nghệ, nhảy/múa, âm nhạc) cùng với phương pháp giảng dạy nghiêm ngặt
trong các môn học như đọc, viết và khoa học. Để tìm các chương trình nghệ thuật ở từng
trường, vui lòng truy cập arts.dpsk12.org/school-locator.
HỌC SINH HỌC TĂNG TỐC QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌC SONG SONG (ASCENT) là chương trình
dựa trên pháp chế, cho phép DPS thanh toán học phí đại học, lệ phí và chi phí của sách giáo
khoa trong tròn một năm học (mùa thu và mùa xuân) đại học cho các học sinh tham gia chương
trình. Được luật thông qua vào năm 2009 như chương trình mở rộng của chương trình Học
Song Song, mục đích của ASCENT là cải tiến chương trình học tập và lập lộ trình cho học sinh
ghi danh vào các khóa học đại học và lấy tín chỉ khi vẫn còn học trung học phổ thông. Học sinh
hội đủ điều kiện để ghi danh tối thiểu 12 giờ tín chỉ cho mỗi học kỳ tại một trong nhiều trường
cao đẳng kỹ thuật hoặc cao đẳng cộng đồng tham gia chương trình. Học sinh chương trình
ASCENT được tiếp cận các nguồn hỗ trợ trẻ em toàn diện bao gồm hỗ trợ học tập, giao tiếp xã
hội và cảm xúc cũng như về tài chính trong suốt năm đầu học cao đẳng đại học của các em.
HỌC TẬP TỔNG HỢP kết hợp truyền thông kỹ thuật số trực tuyến với các phương pháp trong
lớp học truyền thống.
KẾT NỐI NGHỀ NGHIỆP (CAREERCONNECT) cho học sinh tiếp cận sớm với nhiều lựa chọn
nghề nghiệp khi các em tìm hiểu thêm về những đam mê và sở thích của mình. Qua việc tập
trung vào các ngành công nghiệp có nhu cầu cao nhất của Colorado, học sinh được cung cấp
hàng trăm khóa học liên quan đến nghề nghiệp ở nhiều cấp độ - từ dẫn nhập cho đến các lớp
cấp đại học. Thông qua các dự án thực hành thú vị, học sinh học các kỹ năng chuyên môn và
được trao quyền chủ động tìm ra giải pháp. Khi ghi danh vào một chương trình chuyển tiếp
học nghề, học sinh được liên kết hợp tác với các công ty, các cơ sở giáo dục cao đẳng đại học
và các tổ chức phi lợi nhuận để có được các trải nghiệm tại nơi làm việc bao gồm các các ngày
tham quan địa điểm, chương trình thực tập, cố vấn hướng dẫn, học nghề và hơn thế nữa.
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HỌC TẬP DỰA THEO NĂNG LỰC cho học sinh sự linh hoạt
để tiến bộ khi các em thể hiện việc thông thạo nội dung học
tập, bất kể thời gian, nơi học hoặc tốc độ học tập.
HỌC SONG SONG cho phép học sinh tham gia các khóa học
miễn phí tại các trường cao đẳng và đại học ở địa phương
trong khi vẫn đang học trung học phổ thông. Học sinh tiếp
cận với những thử thách học tập tại trường đại học trong
khi vẫn ở môi trường trung học hoặc ở trường cao đẳng
đại học, nhận được tín chỉ đại học và trung học cùng 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) – một yêu cầu để
tốt nghiệp đối với các khóa tốt nghiệp 2021 và về sau – mà
học sinh cùng soạn lập với chuyên gia tư vấn hoặc quản lý
trường của em.
PHỤC HỒI TÍN CHỈ cho phép học sinh có quyền lựa chọn lấy
tín chỉ cho các khóa học mà các em đã từng thi rớt để các em
có thể theo đúng tiến độ để tốt nghiệp. 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.
CÁC TRUNG TÂM TƯƠNG LAI CỦA QUỸ HỌC BỔNG
DENVER, đặt tại một vài trường trung học phổ thông DPS,

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. Truy cập denverscholarship.org
để biết thông tin.
ĐẠI HỌC ĐẠI CƯƠNG là mô hình cách tân kết hợp trải
nghiệm của cấp trung học phổ thông với văn hóa cao đẳng
đại học. Thông qua các chương trình hợp tác với các trường
đại học và cao đẳng tại địa phương, mô hình này cho phép
học sinh học các lớp trình độ đại học miễn phí ngay khi
còn học trung học phổ thông, và tạo ra một hướng đi có
chủ đích, hướng đến văn bằng cao đẳng hoặc đại học. Các
trường đại học đại cương được Hội đồng Giáo Dục Colorado
chỉ định hoạt động. Mục tiêu là mỗi học sinh trong chương
trình đại học đại cương lấy được 60 giờ tín chỉ đại học – hoặc
tương đương văn bằng cao đẳng – khi tốt nghiệp trung học
phổ thông. Phương pháp chiến lược này cũng cho phép học
sinh có cơ hội lấy chứng chỉ ngành nghề trong một lĩnh vực
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRƯỜNG HỌC
TIẾP THEO

mà em quan tâm — ví dụ như kế toán, thiết kế đồ họa và
minh họa, dịch vụ máy móc ô tô và công nghệ, nghiên cứu
web và các lĩnh vực khác.
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.
CÁC HỌC VIỆN CĂN BẢN áp dụng phương pháp học truyền

thống, trong đó đặc biệt chú trọng đến môn toán, đọc, viết,
đánh vần, tập làm văn, ngữ pháp, kỷ luật và trách nhiệm
công dân.
CHƯƠNG TRÌNH VĂN BẰNG TÚ TÀI QUỐC TẾ (IB) cung cấp
cách tiếp cận toàn diện hơn với nền giáo dục tiên tiến. Các
Chương trình IB Sơ cấp, Trung cấp và chương trình Văn bằng
Tốt nghiệp cung cấp một giáo trình học yêu cầu cao, nhất
quán và được đánh giá cao 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 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. Những học sinh theo học các khóa học
và dự kỳ thi IB ở cấp trung học phổ thông thường nổi bật
hơn trong quá trình tuyển sinh đại học và có cơ hội lấy tín
chỉ hoặc có vị thế cao hơn ở hầu hết các trường cao đẳng
và đại học ở Hoa Kỳ. Bằng cách tham gia vào các khóa học
này, học sinh chứng tỏ sự chín chắn, sẵn sàng cho đại học và
chú trọng đến sự quyết tâm đạt mức xuất sắc trong học tập.

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.
CÁC TRƯỜNG TRỌNG TÂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ
HỌC SINH THỔ DÂN CHÂU MỸ DA ĐỎ (NASSP) 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.
Nhân viên NASSP bảo đảm học sinh được tiếp cận tất cả các
cơ hội và nguồn tài nguyên hỗ trợ trong Học khu. 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 theo số 720-423-2042 để biết thêm thông tin.
HỌC TẬP TÙY CHỈNH PHÙ HỢP VỚI TỪNG CÁ NHÂN tạo
điều kiện để đạt thành công trong học tập bằng cách xác
định trước tiên các nhu cầu học tập, sở thích và nguyện
vọng của mỗi cá nhân học sinh, và sau đó cung cấp các trải
nghiệm học tập được tùy chỉnh cho phù hợp với từng học
sinh .
CHƯƠNG TRÌNH TIỀN ĐẠI HỌC chú trọng đến việc chuẩn bị
cho học sinh tiếp tục việc học sau cấp trung học phổ thông;
có thể bao gồm việc lấy tín chỉ đại học khi đang còn học
trung học.
HỌC TẬP DỰA THEO BÀI TẬP DỰ ÁN là phương pháp mà
qua đó học sinh học được kiến thức và các kỹ năng bằng
cách làm việc trong thời gian dài để tìm hiểu và giải quyết
các thắc mắc, vấn đề hoặc thách thức thực sự, thú vị và phức
tạp.

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 quốc tế, đồng thời
phát triển các kỹ năng sẽ giúp các em thành công trong thế
giới đang thay đổi nhanh chóng.
JROTC (QUÂN ĐOÀN HUẤN LUYỆN SĨ QUAN TRÙ BỊ TRẺ)

tạo cơ hội cho học sinh trở thành các thành viên của các
nhóm diễn tập thi đấu, và để đạt thành công trong nhiều
cấp bậc vị trí lãnh đạo khác nhau trong chương trình này.
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HỌC TẬP THÔNG QUA PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG kết hợp công
việc trong một dự án cộng đồng, ví dụ như môi trường tình
nguyện, với việc học trong lớp.
STEM là giáo trình dựa trên ý tưởng giáo dục học sinh trong
bốn nguyên tắc cụ thể – khoa học, công nghệ, kỹ thuật và
toán – theo phương cách tiếp cận ứng dụng và đa ngành.

TRUNG TÂM Y TẾ TẠI
TRƯỜNG CỦA DENVER
HEALTH
Các Trung tâm Y tế tại Trường của Denver
Health, có tại 17 khu học xá DPS, cung cấp
dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho học
sinh DPS, bất kể em học trường nào, tình trạng
bảo hiểm hoặc khả năng thanh toán. Các
trung tâm này có tại các địa điểm sau:
■

ABRAHAM LINCOLN

(2285 S. Federal Blvd.)
■
■

BRUCE RANDOLPH (3955 Steele St.)
KHU HỌC XÁ EVIE DENNIS

(4800 Telluride St.)
■

FLORENCE CRITTENTON

(55 S. Zuni St.)
■

JOHN F. KENNEDY

(2855 S. Lamar St.)
■

KHU HỌC XÁ KEPNER

(911 S. Hazel Court)
■

KUNSMILLER

(2250 S. Quitman Way)
■

KHU HỌC XÁ LAKE (1820 Lowell Blvd.)

■

MANUAL (1700 E. 28th Ave.)

■

MARTIN LUTHER KING, JR. EARLY
COLLEGE (19535 E. 46th Ave.)

■

KHU HỌC XÁ MONTBELLO

(5000 Crown Blvd.)
■

NORTH (2960 Speer Blvd.)

■

KHU HỌC XÁ NOEL (địa điểm của Học

viện Collegiate Prep; 5290 Kittredge St.)
■

HỌC VIỆN PLACE BRIDGE

(7125 Cherry Creek Drive North)
■

SOUTH (1700 E. Louisiana Ave.)

■

THOMAS JEFFERSON

(3950 S. Holly St.)
■

KHU HỌC XÁ WEST (951 Elati St.)

Để biết thêm thông tin, truy cập
denverhealth.org.

13

CHƯƠNG TRÌNH
MẦM NON
TẠI DPS
Dành cho trẻ em 3 và 4 tuổi
TRANG WEB: EarlyEducation.dpsk12.org
SỐ ĐIỆN THOẠI: 720-423-2678

Chương trình mầm non, hay ECE, giúp trẻ nhỏ phát
triển về mặt tinh thần, giao tiếp xã hội và cảm xúc. Nền
tảng vững chắc này giúp các em sẵn sàng để bước vào
cấp tiểu học và tiếp tục việc học một cách thành công.
Chương trình Giáo dục Sơ cấp của DPS có các lớp mầm
non nửa ngày và cả ngày chất lượng tại hơn 80 trường
DPS. Các chương trình mầm non của DPS được thiết
kế cho mọi học sinh, kể cả học sinh khuyết tật. Do số
chỗ hạn chế, việc ghi danh không được bảo đảm; các
gia đình phải nộp đơn cho năm học tiếp theo thông
qua thủ tục Chọn Trường.

CHI PHÍ
Mầm non là chương trình có tính học phí. Học phí được xác
định theo biểu phí trượt, tùy thuộc vào số người trong hộ
gia đình và tổng thu nhập trước thuế, và dao động từ mức
miễn phí cho đến mức phí ngoài học khu. Vui lòng liên lạc
với Ban Giáo dục Sơ cấp để biết thêm thông tin.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GHI DANH THAM GIA?
Những học sinh tròn 4 tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng
Mười sẽ hội đủ điều kiện tham gia các chương trình mầm
non dành cho trẻ em 4 tuổi. Những học sinh tròn 3 tuổi vào
hoặc trước ngày 1 tháng Mười sẽ hội đủ điều kiện tham
gia các chương trình dành cho trẻ em 3 tuổi, có tại một số
trường của DPS. Để ghi danh, các học sinh mầm non phải
nộp đơn thông qua thủ tục Chọn Trường của DPS. Xem
trang 8 để biết thêm thông tin.
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CHƯƠNG TRÌNH MẪU GIÁO
TẠI DPS
Dành cho trẻ em 5 tuổi

TRANG WEB: EarlyEducation.dpsk12.org
SỐ ĐIỆN THOẠI: 720-423-2678

DPS cung cấp các chương trình mẫu giáo chất lượng cao, thúc đẩy sự phát triển việc
học nền tảng để học tập thành công ở cấp tiểu học. Hiện tại, tiểu bang tài trợ chương
trình mẫu giáo nửa ngày cho tất cả học sinh. Do đó, có chương trình mẫu giáo nửa
ngày miễn phí tại hầu hết các trường tiểu học DPS, kể cả các trường truyền thống.
Ngoài ra, nhiều trường tiểu học còn có chương trình mẫu giáo cả ngày, có đóng học
phí.

CHI PHÍ
Học phí chương trình mẫu giáo cả ngày tính theo biểu phí trượt, tùy thuộc vào số người trong
hộ gia đình và tổng thu nhập trước thuế, và dao động từ mức miễn phí cho đến mức phí ngoài
học khu. Vui lòng liên lạc với Ban Giáo dục Sơ cấp để biết thêm thông tin.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GHI DANH THAM GIA?
Tất cả những học sinh tròn 5 tuổi trước ngày 1 tháng Mười sẽ hội đủ điều kiện tham gia chương
trình mẫu giáo nửa ngày hoặc cả ngày của DPS. Học sinh mẫu giáo được bảo đảm ghi danh tại
trường thuộc khu phố của em. Để tìm trường học trong khu phố của quý vị, vui lòng truy cập
schoolfinder.dpsk12.org. Để theo học tại một trường không phải là trường thuộc khu phố
của mình, quý vị phải nộp đơn thông qua thủ tục Chọn Trường của DPS. Xem trang 8 để biết
thêm thông tin.
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CHUYÊN CHỞ
TRANG WEB: transportation.dpsk12.org
SỐ ĐIỆN THOẠI: 720-423-4600
EMAIL: transportation@dpsk12.org

Nhiệm vụ của Dịch vụ Chuyên chở DPS là cung cấp dịch

KHU VỰC GHI DANH
Học sinh cư ngụ trong các khu vực ghi danh sẽ được nhận
dịch vụ chuyên chở dành riêng cho khu vực đó.
■

vụ chuyên chở an toàn, bình đẳng và hiệu quả cho học

HỆ THỐNG XE BUÝT TỐC HÀNH THÀNH CÔNG CỦA
VÙNG CẬN VÀ VIỄN ĐÔNG BẮC: 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.

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.
■

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

■

KHU VỰC GHI DANH PHÍA TÂY: Hệ thống chuyên chở

phục vụ học sinh cư ngụ và theo học trường trung học
cơ sở trong Khu vực Ghi danh cấp Trung học Cơ sở Phía
Tây.
Thông tin về dịch vụ chuyên chở của từng
trường có trong phần hồ sơ trường học của
cuốn cẩm nang này.

THÔNG THƯỜNG
■

HỌC SINH TIỂU HỌC (MẪU GIÁO-LỚP 5) đều hội đủ

điều kiện 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 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) (ngoài

hệ thống xe buýt Tốc hành Thành công của vùng Cận
Đông Bắc và Viễn Đông Bắc) đều hội đủ điều kiện nhận
Dịch vụ Chuyên chở trong Khu vực (RTD) nếu các em
theo học tại trường thuộc phạm vi cư trú dành cho khu
phố và cư ngụ cách trường hơn 3.5 dặm. Học sinh trung
học phổ thông hội đủ điều kiện sẽ được nhận thẻ đi xe
RTD hàng tháng miễn phí từ trường của em. Để biết
thêm thông tin về lộ trình xe buýt RTD, vui lòng truy
cập transportation.dpsk12.org.
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■

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.

■

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.

CÁC ĐIỂM CÂN NHẮC KHÁC
GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Các chương trình giáo dục đặc biệt tại DPS là dựa
trên nhu cầu của mỗi học sinh. Có dịch vụ chuyên
chở theo hợp đồng 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. Dịch
vụ chuyên chở được cung cấp như một dịch vụ
liên quan đến chương trình giáo dục đặc biệt. Để
biết thêm thông tin về dịch vụ chuyên chở cho
học sinh có nhu cầu đặc biệt, vui lòng gọi văn
phòng phụ trách Cơ hội và Bình đẳng cho Học
sinh theo số 720-423-3437 hoặc gửi email đến
StuTrans@dpsk12.org.
HỌC ANH NGỮ

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

Gia đình những học sinh không hội đủ điều kiện
nhận dịch vụ chuyên chở hoặc “chọn” không theo
học tại trường thuộc khu phố của mình đều có
thể nộp đơn yêu cầu áp dụng trường hợp ngoại
lệ để được xem xét nhận dịch vụ chuyên chở. Yêu
cầu này phải được hoàn tất trên mạng trực tuyến,
sử dụng Cổng Thông tin dành cho Phụ Huynh;
hãy truy cập myportal.dpsk12.org và đến trang
“Chuyên chở”. Truy cập transportation.dpsk12.
org để biết thông tin về thủ tục yêu cầu áp dụng
ngoại lệ.
THẺ +PASS

Mỗi 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 +Pass bảo
đảm các học sinh 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 hoặc gửi email đến
+passadmin@dpsk12.org.
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.

BẢN TIN XE BUÝT:
Phụ huynh của những học sinh đi xe buýt
học đường sẽ nhận được thông tin tức
thời và cập nhật về dịch vụ xe buýt của
con em mình qua Bản tin xe Buýt. Phụ
huynh sẽ nhận được tin nhắn điện thoại,
email và thông báo thoại khi xe buýt đi
trễ hơn 15 phút do tình trạng giao thông,
trường hợp khẩn cấp hoặc do thời tiết.
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.
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ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA
CON EM QUÝ VỊ
DỊCH VỤ PHÁT HUY TÀI NĂNG VÀ NĂNG KHIẾU
TRANG WEB: studentequity.dpsk12.org/gifted-talented
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 (GT) tại DPS được thiết kế dành cho các
học sinh nào thể hiện khả năng, tài năng hoặc tiềm năng có thể đạt được thành tích
đặc biệt mà các em cần phải có các chương trình đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của
mình. Việc xác định GT là tùy thuộc vào nhiều chỉ số bao gồm thành tích và dữ liệu
thông tin về năng lực, các bài thẩm định đánh giá 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.
Mỗi trường do DPS điều hành có cấp lớp từ một đến tám đều có các dịch vụ GT và có một giáo
viên GT có thể cung cấp thêm thông tin. Tất cả những học sinh từ Mẫu giáo đến lớp 12 được
xác định là GT cũng sẽ được nhận Kế hoạch Học tập Nâng cao trong các lĩnh vực thế mạnh của
mình. Tất cả các học sinh trường đặc quyền được xác định là tài năng và năng khiếu cũng đều
sẽ được nhận Kế hoạch Học tập Nâng cao, mặc dù mỗi trường đặc quyền sẽ xác định nguồn hỗ
trợ GT cụ thể mà trường sẽ cung cấp.
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HUY TÀI NĂNG VÀ NĂNG KHIẾU CAO (HGT)

Chương trình HGT 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. 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.
Một khi học sinh được xác nhận là hội đủ điều kiện cho chương trình chuyên hoặc năng khiếu
cao thì phụ huynh có thể ghi chương trình HGT tại các trường tiểu học Carson, Cory, Edison,
Gust, Lena Archuleta, Lowry, Polaris, Southmoor và/hoặcTeller trong đơn Chọn Trường của
mình. (Trong năm học 2019-20, Carson sẽ cung cấp chương trình HGT từ lớp ba đến lớp năm,
và Lowry sẽ cung cấp HGT cho lớp một và lớp hai.) 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.
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HỌC ANH NGỮ (ELA)
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 một tài sản mà khi kết hợp với các kỹ năng Anh ngữ, sẽ dẫn đến thành công trong
học tập và đời sống. Các chương trình Học Anh Ngữ (ELA) có giáo trình giảng dạy do các giáo viên giỏi đảm trách và
tận tình hỗ trợ Phát Triển Anh ngữ để giúp học sinh học Anh ngữ phát triển kiến thức trong các môn học cơ bản trong
khi học tiếng Anh.

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 điền gọi là Bản câu hỏi về Ngôn ngữ Sử dụng
tại Nhà (HLQ), để giúp xác định ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ mà học sinh và gia đình các em sử dụng. Nếu một ngôn ngữ khác
không phải là tiếng Anh được điền trong mẫu HLQ, nhà trường sẽ đánh giá trình độ thông thạo Anh ngữ của con quý vị và đề
xuất chương trình nào có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của em. 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:
■

GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG MẸ ĐẺ CHUYỂN TIẾP (TNLI) Các chương trình TNLI là các chương trình dựa trên nghiên cứu dành cho

các học sinh học Anh ngữ và có ngôn ngữ chính là tiếng Tây Ban Nha. Chương trình TNLI được giảng dạy bằng cả tiếng Tây
Ban Nha và tiếng Anh, và sẽ tăng cường giảng dạy bằng tiếng Anh khi học sinh thông thạo hơn. Mục tiêu của chương trình
là hỗ trợ để học sinh biết đọc viết trong cả hai ngôn ngữ. Những học sinh nào nói ngôn ngữ chính không phải là tiếng Tây
Ban Nha nhưng theo học các trường TNLI sẽ được học theo chương trình ESL.
■

TIẾNG ANH LÀ NGÔN NGỮ THỨ HAI (ESL) Các chương trình ESL là dành cho các học sinh học Anh ngữ và nói bất kỳ ngôn ngữ

nào. Toàn bộ chương trình giảng dạy là bằng tiếng Anh, với các giáo viên đã hoàn thành khóa huấn luyện đặc biệt để làm
việc với các học sinh học Anh ngữ. Tùy vào số học sinh nói một ngôn ngữ nhất định, nhà trường có thể cung cấp một người
dạy kèm nói ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh để có thể hỗ trợ thêm.
■

SONG NGỮ Trong các chương trình song ngữ, học sinh được giảng dạy bằng cả hai ngôn ngữ trong suốt chương trình giáo
dục ở cấp tiểu học và trung học với mục tiêu là biết đọc viết cả hai ngôn ngữ. Hiện nay, tất cả các chương trình song ngữ ở
DPS đều được giảng dạy bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Ngoài chương trình này, mọi học sinh học Anh ngữ đều có
một tiết học hàng ngày dành riêng cho việc Phát triển Anh ngữ (ELD), qua đó cung cấp cho học sinh các công cụ căn bản để
nói và viết tiếng Anh.

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 trường tại ela.dpsk12.org/ela-programs.
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TRUNG TÂM DÀNH CHO
HỌC SINH MỚI
Các Trung tâm dành cho Học sinh mới là các
chương trình đặc biệt dành cho các học sinh
mới đến Hoa Kỳ, cần hỗ trợ đọc viết trong ngôn
ngữ mẹ đẻ của em và Anh ngữ, và cần hỗ trợ
thêm để thích nghi với hệ thống giáo dục mới
do việc học bị hạn chế ở đất nước quê hương
các em. Trung tâm dành cho Học sinh mới đặt
tại Trường Cộng đồng Isabella Bird, Học viện
Place Bridge, Trường Trung học Cơ sở Merrill,
Trường Trung học Phổ thông Abraham Lincoln,
DCIS tại Montbello và Trường Trung học Phổ
thông South.

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, truy cập
ela.dpsk12.org/seal-of-biliteracy.
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ĐÁP ỨNG
NHU CẦU CỦA CON EM QUÝ VỊ
TIẾP TỤC

CÁC DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT
TRANG WEB: studentequity.dpsk12.org/special-education
SỐ ĐIỆN THOẠI: 720-423-3437

CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT LÀ GÌ?
Các trường học của DPS cung cấp các dịch vụ giáo dục để đáp ứng các nhu cầu của
học sinh khuyết tật. Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP) trình bày về phương pháp
giảng dạy được thiết kế đặc biệt dành cho các học sinh này. 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. Học sinh cũng có thể được hỗ trợ từ
các 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, kể cả các trường đặc quyền, đều cung cấp nhiều dịch vụ để đáp ứng các
nhu cầu riêng biệt của học sinh khuyết tật.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ GIÁO DỤC
ĐẶC BIỆT?
Học sinh không trực tiếp ghi danh tham gia 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.
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Grades are listed for shared campuses and schools that do not follow standard grade
configurations.
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HỌC VIỆN THỔ DÂN CHÂU
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Se indican los grados de los campus compartidos y los de las escuelas que no ofrecen una
configuración de grados estándar.
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI CHUNG CỦA DPS

Học sinh luôn
được Ưu tiên
Liêm chính
Bình đẳng
Hợp tác
Trách nhiệm
Vui
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VÙNG VIỄN ĐÔNG BẮC
Học viện 360

John H. Amesse

Monarch Montessori

DCIS tại Ford

Trường Tiểu học KIPP Đông Bắc

Oakland

Học viện Escalante-Biggs

Lena Archuleta

Omar D. Blair

Farrell B. Howell

Học viện Marie L. Greenwood

Học viện Sandra Todd-Williams

Florida Pitt Waller

Marrama

SOAR

Green Valley

Maxwell

Học viện Highline Đông Bắc

Học viện McGlone
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HỌC VIỆN 360
HIỆU TRƯỞNG: Eric Brucz
303-574-1360
academy-360.org
12000 E. 47th Ave.

Học viện 360 là trường tiểu học chú trọng phát triển trẻ em toàn diện, tập trung giúp học
sinh phát triển trí tuệ, thể chất và nhân cách để các em có thể có được cuộc sống khỏe mạnh
và như ý tại trường, đại học và trong cuộc sống sau này. Học viện 360 mong được phục vụ
các nhu cầu khác nhau của mỗi học sinh – từ học sinh năng khiếu và tài năng, đến học sinh
học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai và những học sinh có nhu cầu đặc biệt – để mỗi học
sinh có thể nhận ra được tiềm năng riêng biệt của mình.

Trường Đặc quyền
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 225

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Thể dục • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học
tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc

Chuyên chở:
Tốc hành Thành công (Success Express)
Chương trình Sau giờ học
Bữa sáng

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

Bữa trưa

TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Nội qui Trang phục hoặc Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
ESL

MỨC TIẾN BỘ > 61.9% Đạt Yêu Cầu

DCIS TẠI FORD
HIỆU TRƯỞNG: Ginger Conroy
720-424-7300
dcisatford.dpsk12.org
14500 Maxwell Place
Trường Cách tân
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 470
Chuyên chở:
Tốc hành Thành công (Success Express)

DCIS tại Ford là trường màu lục tại Montbello, vừa mới nhận Giải Trung tâm Xuất sắc từ CDE
- là giải thưởng công nhận các trường thể hiện mức tiến bộ cao nhất. Học sinh của DCIS tại
Ford được tham gia bốn chuyến dã ngoại miễn phí hàng năm quanh Denver để học tập và
khám phá. Với 120 phút hướng dẫn đọc viết theo nhóm nhỏ hàng ngày, chương trình công
nghệ cho riêng từng học sinh từ lớp hai đến lớp năm, và một giáo viên cùng nhân viên bán
chuyên trong mỗi lớp học từ cấp Mầm non đến lớp hai, học sinh được hướng dẫn giảng dạy
có mục tiêu, giúp các em phát triển tiến bộ trong vai trò người học.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh ECE-lớp 3 • Tiếng Anh Mẫu giáo
• Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Học Anh ngữ ECE-lớp 3 • Trọng tâm Quốc tế • Âm
nhạc • Thể dục • Công nghệ • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc

Chương trình Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc Đồng phục

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
TNLI
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MỨC TIẾN BỘ > 65.7% Đạt Yêu Cầu

HỌC VIỆN ESCALANTE-BIGGS
Học viện Escalante-Biggs là trường DPS được thiết kế để cung cấp cho các học sinh mầm
non và mẫu giáo nền tảng vững chắc nhất có thể để giúp các em đạt kết quả học tập thành
công. Hiệu trưởng, các giáo viên và đội ngũ nhân viên của chúng tôi đều là các chuyên gia
giáo dục mầm non, và tận tụy giúp đỡ mỗi trẻ em tiếp thu kiến thức cũng như có được các
kỹ năng mà các em cần để đạt kết quả tốt ở cấp tiểu học trở lên. Học viện Escalante-Biggs có
chương trình ECE đến Mẫu giáo dành cho các trường liên kết với chúng tôi.

HIỆU TRƯỞNG: Eric Love
720-424-4620
eba.dpsk12.org
5300 Crown Blvd.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến Mẫu giáo
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 380

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Thể dục • Chương trình Giáo dục Đặc

Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)

biệt Mô hình 1 ECE

Bữa sáng

Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE- lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE- lớp

Bữa trưa

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

Các Dịch vụ ELA:
TNLI

TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

MỨC TIẾN BỘ > 80.3% Vượt Yêu Cầu

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 hát, chơi nhạc, nghệ
thuật thị giác và truyền thông, giáo dục thể chất và công nghệ.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Tiếng Tây
Ban Nha Mẫu giáo • Trọng tâm Nghệ thuật • Mỹ thuật • Thể dục • STEM • Thi đấu
hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Lãnh đạo Học sinh •
Chương trình Giáo dục Đặc biệt Chuyên sâu Đa ngành

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

HIỆU TRƯỞNG: Rachel Massey
720-424-2740
howell.dpsk12.org
14250 E. Albrook Drive
Khu vực Ghi danh cấp Trung học Cơ
sở vùng Viễn Đông Bắc dành cho lớp
6 đến 8
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 800
Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)
Bữa sáng

Tổng quát > Diện Theo Dõi

Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục

MỨC TIẾN BỘ > 47.7% Gần đạt Yêu cầu

Các Dịch vụ ELA:
ESL, TNLI

27

FLORIDA PITT WALLER
HIỆU TRƯỞNG: Kayla Grayson
720-424-2840
waller.dpsk12.org
21601 E. 51st Place
Khu vực Ghi danh dành cho cấp Tiểu
học Tower và cấp Trung học Cơ sở
vùng Viễn Đông Bắc
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 860

Florida Pitt Waller cung cấp trải nghiệm học tập tổng hợp, toàn diện. 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 liên tục 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:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp
4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • AVID • Âm nhạc • Thể dục • Công
nghệ • Nghệ thuật Thị giác • STEM • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Sổ kỷ
yếu hoặc Báo chí • Câu lạc bộ Xã hội • Lãnh đạo Học sinh

Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Bữa sáng

TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

Bữa trưa

TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
ESL, TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 56.4% Đạt Yêu Cầu

GREEN VALLEY
HIỆU TRƯỞNG: Blake Hammond
720-424-6710
greenvalley.dpsk12.org
4100 Jericho St.
Trường Cách Tân
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 700
Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục

Trường Tiểu học Green Valley trao quyền chủ động cho thành phần học sinh đa dạng của
chúng tôi để nêu gương tinh thần trách nhiệm và hợp tác cùng nhau để đạt thành công
trong học tập và xã hội. Các giáo trình của chúng tôi chú trọng vào việc phát triển cho học
sinh để các em chuẩn bị sẵn sàng cho bậc đại học, điều đó có nghĩa là tất cả các học sinh
đều thể hiện sự thông thạo đúng trình độ cấp lớp trong từng môn học. Môi trường an toàn
và hợp tác của chúng tôi có tác dụng hỗ trợ, tôn trọng, đánh giá cao và khuyến khích tất cả
mọi người thành công.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4
• Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Dàn hợp xướng • Âm nhạc • Thể dục •
Nghệ thuật Thị giác • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí •
Câu lạc bộ Xã hội • Lãnh đạo Học sinh • Chương trình Tổng hợp Nhiều Lĩnh vực

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
ESL, TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 60.4% Đạt Yêu Cầu
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HỌC VIỆN HIGHLINE ĐÔNG BẮC
Học viện Highline Đông Bắc là trường đặc quyền miễn học phí với giáo trình nhân văn được
điều chỉnh phù hợp, chú trọng đến sự xuất sắc trong học tập, về mặt cá nhân và trách nhiệm
công dân. Chúng tôi có các lớp học với sĩ số học sinh ít, đội ngũ giáo viên tận tụy và các học
sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi là cộng đồng nơi các yếu tố như thành tích học
tập, sự phát triển cá nhân và trách nhiệm công dân cùng hội tụ. Cả khu học xá Đông bắc và
Đông Nam của chúng tôi đều có lịch sử hoạt động học tập vững mạnh.

HIỆU TRƯỞNG: Guerin Gray
720-485-5172
highlineacademy.org
19451 E. Maxwell Place
Trường Đặc quyền

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Tiếng Tây Ban Nha
• Nghệ thuật Thị giác • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc
Âm nhạc • Chương trình Giáo dục Đặc biệt Chuyên sâu Đa ngành

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

Khu vực Ghi danh
cấp Tiểu học Tower
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 467
Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)
Bữa sáng

Tổng quát > Diện Theo dõi Ưu tiên

Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục

MỨC TIẾN BỘ > 35.8% Gần đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
ESL

JOHN H. AMESSE
Nhiệm vụ của John H. Amesse là cùng nhau, chúng ta bảo đảm mọi học sinh đạt mức xuất
sắc trong học tập và nghệ thuật, đồng thời trao quyền chủ động cho trẻ em, các gia đình và
nhân viên trong cộng đồng Montbello đóng vai trò là thành phần đa dạng, bình đẳng tạo
nên sự thay đổi. Là một Trường Mạng lưới Trẻ em Montbello, tầm nhìn mục tiêu của chúng
tôi là trao quyền chủ động cho các nhân viên, học sinh và các gia đình để thách thức sự bất
bình đẳng trong hệ thống giáo dục của chúng ta, cho phép chúng ta xóa bỏ khoảng cách về
cơ hội và củng cố cộng đồng Montbello của chúng ta.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4
• Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Thể dục • STEM • Lãnh đạo Học sinh

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

HIỆU TRƯỞNG: Angelina Walker
720-424-9988
johnamesse.dpsk12.org
5440 Scranton St.
Trường Cách tân
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 470
Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng

Tổng quát > Diện Theo Dõi

Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục

MỨC TIẾN BỘ > 58.7% Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
TNLI
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TRƯỜNG TIỂU HỌC KIPP ĐÔNG BẮC
HIỆU TRƯỞNG: Lindsey Lorehn
720-452-2551
kippcolorado.org
4635 Walden St.
Trường Đặc quyền
Khu vực Ghi danh
cấp Tiểu học Gateway
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 4
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 400

Trường Tiểu học KIPP Đông Bắc là trường tiểu học đặc quyền công lập, miễn phí, thuộc
chương trình Tri thức là Sức mạnh (KIPP), một mạng lưới công lập có hiệu quả hoạt động cao.
Trường Tiểu học KIPP Đông Bắc dạy học sinh các kỹ năng học tập, khuyến khích phát triển
nhân cách và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trên hành trình học tập hướng đến đại
học và hoàn thành đại học. Học sinh của chúng tôi chuyên tâm học hành với giáo trình luyện
vào đại học thú vị và khắt khe, phương pháp giảng dạy phù hợp cho từng cá nhân theo các
nhóm nhỏ với sự hướng dẫn của giáo viên, và công nghệ.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Học tập Phù hợp với từng Cá nhân • Thể
dục • Tiếng Tây Ban Nha • Âm nhạc • Tiếng Tây Ban Nha dành cho người nói tiếng mẹ

Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)

đẻ • Nguồn Trợ giúp Cộng đồng

Chương trình
Trước giờ học

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Chương trình
Sau giờ học

TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục

MỨC TIẾN BỘ > 56.5% Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
TNLI

!
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TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KIPP ĐÔNG BẮC
Trường trung học cơ sở KIPP Đông Bắc bắt đầu từ năm học lớp năm. Tìm thêm thông tin
trong cuốn Cẩm nang Hướng dẫn Ghi danh các Trường học Xuất sắc dành cho cấp trung
học cơ sở và phổ thông.

LENA ARCHULETA
HIỆU TRƯỞNG: Yolanda Ortega
Tại Trường Tiểu học Archuleta, chúng tôi là một cộng đồng cam kết bảo đảm thành công cho
mọi học sinh bằng cách yêu thương, truyền cảm hứng và làm việc tận lực. Đội ngũ nhân viên
của chúng tôi nuôi dưỡng các kỹ năng và tài năng đặc biệt của mỗi học sinh, và luôn tâm
niệm rằng mọi học sinh đều có trí óc thông minh. Archuleta chú trọng đến việc chuẩn bị sẵn
sàng cho đại học và nghề nghiệp thông qua các chương trình cách tân như OWL và AVID.
Liên lạc Escalante-Biggs để biết thông tin về ECE. Để biết thông tin ghi danh vào chương
trình chuyên năng khiếu cao, hãy xem trang 18.

720-424-9888
lenaarchuleta.dpsk12.org
16000 E. Maxwell Place
Trường Chuyên dành cho Tài năng
và Năng khiếu Cao
Khu vực Ghi danh cấp Tiểu học Gateway

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:

(ECE-Mẫu giáo tại Escalante-Biggs)

Trọng tâm Nghệ thuật • AVID • Mỹ thuật • Tài năng và Năng khiếu Cao • Thể dục •

CẤP LỚP PHỤC VỤ: 1 đến 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 504

Chương trình Giáo dục Đặc biệt về Nhu cầu Cảm xúc

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 68.7% Đạt Yêu Cầu

Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
ESL, TNLI

HỌC VIỆN MARIE L. GREENWOOD

HIỆU TRƯỞNG: Rachel Payne

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.

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

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
AVID • Âm nhạc • Thể dục • STEM • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ
Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Phục vụ Cộng đồng • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Lãnh đạo
Học sinh

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Khu vực Ghi danh cấp Trung học Cơ
sở vùng Viễn Đông Bắc dành cho lớp
6 đến 8
CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 626
Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 67.2% Đạt Yêu Cầu

Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
ESL, TNLI
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MARRAMA
HIỆU TRƯỞNG: Merida Fraguada
720-424-5820
marrama.dpsk12.org
19100 E. 40th Ave.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 520
Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)
Bữa sáng
Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
ESL, TNLI

Chương trình giảng dạy của Marrama dựa trên các tiêu chuẩn học tập khắt khe và các
phương pháp giảng dạy dựa trên kết quả nghiên cứu, chú trọng tới ưu điểm của từng học
sinh. Chúng tôi cải tiến giáo trình qua chương trình học thực hành, các buổi trình bày của
học sinh, các chuyến tham quan và các buổi tập hợp giúp bổ trợ thêm cho việc học tập của
học sinh. Chúng tôi kết hợp thêm nghệ thuật và khoa học để hỗ trợ cho chương trình giảng
dạy hiện có nhằm làm phong phú hơn nội dung giảng dạy cũng như hỗ trợ nhiều phong
cách học tập khác nhau của học sinh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Ban nhạc • Âm nhạc • Dàn giao hưởng
• Thể dục • STEM • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc
Âm nhạc • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Lãnh đạo Học sinh • Chương trình Giáo dục Đặc
biệt cấp độ Nghiêm trọng Chuyên sâu Đa ngành

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

MỨC TIẾN BỘ > 50.7% Đạt Yêu Cầu

MAXWELL
HIỆU TRƯỞNG: Nivan Khosravi
720-424-5740
maxwell.dpsk12.org
14390 E. Bolling Drive
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 575
Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)
Chương trình
Sau giờ học

Jessie Whaley Maxwell, người được trường mang tên, quan niệm rằng mọi học sinh cần có
cơ hội được hưởng một nền giáo dục chất lượng cao. Tại Trường Tiểu học Maxwell, chúng
tôi cam kết bảo đảm các học sinh sẽ đạt thành tích xuất sắc. Cùng với sự hợp tác của phụ
huynh và cộng đồng, chúng tôi sẽ giúp học sinh xây dựng tính độc lập, tư duy phản biện và
sự ham học hỏi lâu dài.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp
4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Trọng tâm Nghệ thuật • Âm nhạc •
Thể dục • Tiếng Tây Ban Nha • STEM • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ
Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Lãnh đạo Học sinh • Chương trình Giáo dục Đặc biệt về
Nhu cầu Cảm xúc

Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 73.1% Đạt Yêu Cầu
32
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HỌC VIỆN MCGLONE
HIỆU TRƯỞNG: Sara Gips 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 đến 8
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 832
Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)
Chương trình
Trước giờ học

Học viện McGlone, Trường Mạng lưới Trẻ em 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.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo •
Âm nhạc • Học tập Phù hợp với từng Cá nhân • Thể dục • STEM • Thi đấu hoặc Câu
lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Câu lạc bộ dựa trên Sắc tộc
hoặc Văn hóa • Phục vụ Cộng đồng • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Lãnh đạo Học sinh

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Thử thách

Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 32.1% Không Đạt Yêu Cầu

Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
ESL, TNLI

HIỆU TRƯỞNG: Ann Massengill
303-712-2001
monarchm.com
4895 Peoria St.
Trường Đặc quyền
CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 225
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng

MONARCH MONTESSORI
Monarch Montessori có quan điểm phải chuẩn bị cho mọi học sinh đạt thành tích xuất sắc
tại trường và trong cuộc sống. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp một chương trình học
tập yêu cầu cao dựa trên phương pháp của Tiến sĩ Maria Montessori. Phương pháp này sẽ hỗ
trợ cho các học sinh khi các em trở thành "người ham học hôm nay" và "người lãnh đạo của
ngày mai." Ngày dài hơn và năm học kéo dài tạo nhiều thời gian hơn cho các môn học đặc
biệt và các lớp tùy chọn trong ngày học thông thường. Những yêu cầu cao và khắt khe được
kết hợp với sự nhiệt tình và quan tâm sở thích cá nhân.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh Mẫu giáo • Montessori • Thể dục • Âm nhạc

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo dõi Ưu tiên

Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
ESL

MỨC TIẾN BỘ > 39.9% Gần đạt Yêu Cầu
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OAKLAND
Chúng tôi tin rằng các phương pháp và chiến lược giáo dục cách tân của trường chúng tôi
sẽ tác động đáng kể đến thành công của mỗi học sinh trong trường. Mỗi ngày, mỗi học sinh
đều được tham gia vào môi trường học tập an toàn, yêu cầu cao và cùng tôn trọng lẫn nhau.
Học sinh học cách truyền đạt tư duy sắc bén và sáng tạo một cách hiệu quả để có thể áp
dụng kiến thức học được vào đời sống hàng ngày.

HIỆU TRƯỞNG: Lisa Mahannah
720-424-5070
oaklandelementary.dpsk12.org
4580 Dearborn St.
Trường Cách tân

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo •
Âm nhạc • Thể dục • Nghệ thuật Thị giác • Học tập theo Dự án • Chương trình Giáo
dục Đặc biệt Tự kỷ Chuyên sâu Đa ngành

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 325
Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 68% Đạt Yêu Cầu

OMAR D. BLAIR

Các Dịch vụ ELA:
TNLI

HIỆU TRƯỞNG: Kristen Lee

Chúng tôi có niềm tin là mỗi một học sinh đều xứng đáng hưởng một nền giáo dục chất
lượng. Mục tiêu tầm nhìn của chúng tôi là giáo dục và trao quyền chủ động cho học sinh để
các em sẵn sàng tiếp tục thành công. Chúng tôi muốn các em học sinh sẵn sàng cho đại học
và nghề nghiệp, và điều then chốt của chúng tôi là chú trọng đến phương pháp giảng dạy
nghiêm ngặt, điều chỉnh cho phù hợp và dựa trên dữ liệu. 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:
Tiếng Anh Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Nghệ thuật Thị giác • Thi đấu hoặc Câu
lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Câu lạc bộ dựa trên Sắc tộc
hoặc Văn hóa • Phục vụ Cộng đồng • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Câu lạc bộ Xã hội •
Lãnh đạo Học sinh

303-371-9570
omardblaircharterschool.com
4905 Cathay St.
Trường Đặc quyền
Khu vực Ghi danh dành cho cấp Tiểu
học Tower và cấp Trung học Cơ sở
vùng Viễn Đông Bắc
CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 785
Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục

MỨC TIẾN BỘ > 52.4% Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
TNLI
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HỌC VIỆN SANDRA TODD-WILLIAMS
HIỆU TRƯỞNG: Leslie Harvey
720-424-8240
toddwilliams.dpsk12.org
4909 Cathay St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 130
Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học

Tại Học viện Sandra Todd-Williams, chúng tôi nỗ lực truyền cảm hứng cho những người ham
học trọn đời luôn vui tươi, khỏe mạnh trong cộng đồng học sinh, gia đình và nhân viên của
chúng tôi. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo dựng nền tảng cho học sinh để bảo đảm các em
được chuẩn bị về mặt giao tiếp xã hội, cảm xúc, và học tập để sẵn sàng vào mẫu giáo. Chúng
tôi thực hiện điều này qua việc hợp tác với gia đình và cộng đồng; tạo môi trường an toàn,
khuyến khích, hỗ trợ cách vui chơi thích hợp để giúp trẻ phát triển; duy trì môi trường học
tập thú vị, nghiêm ngặt và phù hợp với từng cá nhân.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4
• Chương trình Giáo dục Đặc biệt Tự kỷ ECE

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

Bữa sáng

TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 83.3% Vượt Yêu Cầu

HIỆU TRƯỞNG: Laurie Godwin

SOAR

720-287-5100
soardenver.org
4800 Telluride St., Building 4

SOAR là trường tiểu học đặc quyền công lập, cam kết cung cấp các cơ hội giáo dục đặc biệt
cho học sinh ở vùng Viễn Đông Bắc Denver. SOAR cung cấp phương pháp cách tân, toàn
diện trong giáo dục, bao gồm phương pháp hướng dẫn học tập khắt khe kết hợp với lớp
học năng động. Mô hình của chúng tôi thách thức học sinh tư duy biện chứng và nắm vai trò
chủ động trong lớp học và cộng đồng của các em. Điều này dẫn đến thành tích và mức độ
chuyên tâm tham gia cao hơn ở trường.

Trường Đặc quyền
Khu vực Ghi danh
cấp Tiểu học Gateway
CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 450
Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh Mẫu giáo • Mỹ thuật • Âm nhạc • Thể dục • STEM • Kịch nghệ • Học
tập Khám phá • Công nghệ • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ
thuật hoặc Âm nhạc • Phục vụ Cộng đồng • Câu lạc bộ Xã hội • Lãnh đạo Học sinh •
Nguồn Trợ giúp Cộng đồng • Trung tâm Y tế tại Trường thuộc Denver Health

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 59.2% Đạt Yêu Cầu

VÙNG CẬN ĐÔNG BẮC
Ashley
Học viện Khoa học và Nghệ thuật
Cole
Columbine
Trường Ngôn Ngữ Denver — Khu
học xá Gilpin

Học viện Quốc tế Denver tại
Harrington
Trường Cộng đồng Isabella Bird
Trường Học thuật và Bồi dưỡng
Montclair

Stedman
Swansea
Trường Quốc tế Swigert
Teller

Trường Odyssey thuộc Denver

University Prep — Arapahoe Street

Dora Moore

Palmer

University Prep — Steele Street

Trường Học tập Khám phá
Downtown Denver

Park Hill

Westerly Creek

Polaris

Whittier

REACH

William (Bill) Roberts

Smith

Học viện Wyatt

Học viện Garden Place
Học viện Hallett
High Tech
Inspire
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ASHLEY
HIỆU TRƯỞNG: Zachary Rahn
720-424-9748
ashley.dpsk12.org
1914 Syracuse St.

Trường Tiểu học Ashley cung cấp một nền giáo dục nghiêm ngặt chú trọng về nghệ thuật
nhân văn đồng thời phát triển nhân cách và sự tự tin cần thiết để học sinh đạt được mục tiêu
của mình và thành công trong thế kỷ 21. Là trường duy nhất tạo điều kiện cho mỗi học sinh
được sử dụng riêng một máy Ipad, tất cả học sinh đều có Ipad để sử dụng trong suốt ngày
học. Với đội ngũ nhân viên giỏi và chương trình học tập khắt khe, Ashley là lựa chọn tuyệt
vời ở bậc tiểu học trong DPS.

Trường Cách tân
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 390
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt Thông thường

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4
• Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Trọng tâm Nghệ thuật • Mỹ thuật • Thể
dục • STEM • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc
• Phục vụ Cộng đồng • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Lãnh đạo Học sinh

Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 53.7% Đạt Yêu Cầu

HIỆU TRƯỞNG: Kia Abdool
720-423-9120
cole.dpsk12.org
3240 Humboldt St.
Trường Cách tân
Khu vực Ghi danh cấp Tiểu học
Greater Five Points
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 480
Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng

HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT COLE
Các giáo viên tài năng tại Học viện Khoa học và Nghệ thuật Cole cung cấp một nền giáo dục
xuất sắc lấy nghệ thuật và khoa học làm trọng tâm, chú trọng đến thành tích học tập, sự
tiến bộ của học sinh và có yêu cầu cao. Chúng tôi làm việc không mệt mỏi để phục vụ cho
học sinh của mình - và điều đó được thể hiện rõ ràng. Nhiều chỉ số khác nhau chứng tỏ các
phương pháp chiến lược của chúng tôi rất hiệu quả và mức thành tích của học sinh ngày
càng tăng. Hãy đến thăm trường chúng tôi!

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp
4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Công nghệ •
Nghệ thuật Thị giác • Chương trình Giáo dục Đặc biệt Chuyên sâu Đa ngành

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo dõi Ưu tiên

Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
TNLI
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MỨC TIẾN BỘ > 45.6% Gần đạt Yêu cầu

COLUMBINE
Trường Tiểu học Columbine rất yêu quý các học sinh của chúng ta! Chúng tôi cân bằng giữa
niềm vui và sự khắt khe mỗi ngày. Chúng tôi luôn đặt yêu cầu cao về tiến bộ học tập và giao
tiếp xã hội của học sinh, bảo đảm chương trình giảng dạy dựa trên tiêu chuẩn đáp ứng nhu
cầu của từng học sinh. Mục tiêu tầm nhìn của chúng tôi là tạo môi trường an toàn, khích lệ
cho học sinh, giúp phát triển tinh thần trách nhiệm, liêm chính và niềm mong mỏi trở thành
người học tập trọn đời.

HIỆU TRƯỞNG: Jason Krause
720-424-8510
columbine.dpsk12.org
2540 E. 29th Ave.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 260

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng
Tây Ban Nha Mẫu giáo • Học tập Tổng hợp • Học tập Khám phá • Âm nhạc • Học tập
Phù hợp với từng Cá nhân • Thể dục • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ
Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Câu lạc bộ dựa trên Sắc tộc hoặc Văn hóa • Phục vụ Cộng
đồng • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Lãnh đạo Học sinh • Chương trình Giáo dục Đặc biệt
cấp độ Nghiêm trọng Chuyên sâu Đa ngành

Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
ESL

MỨC TIẾN BỘ > 60.9% Đạt Yêu Cầu

TRƯỜNG NGÔN NGỮ DENVER — KHU HỌC XÁ GILPIN
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. 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. Phải đánh giá trình độ ngôn ngữ khi ghi danh học sinh mới
từ lớp hai trở lên.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Dàn hợp xướng • Mỹ thuật • Trọng tâm
Quốc tế • Kết hợp Ngôn ngữ • Tiếng Trung - Quan thoại • Âm nhạc • Thể dục •
Tiếng Tây Ban Nha • STEM • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật
hoặc Âm nhạc • Câu lạc bộ dựa trên Sắc tộc hoặc Văn hóa • Phục vụ Cộng đồng • Sổ
kỷ yếu hoặc Báo chí • Lãnh đạo Học sinh

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH:
Kathy Benzel
Khu học xá Gilpin (lớp 4-8):
303-777-0544, 2949 California St.
Khu học xá Whiteman (Mẫu giáo-lớp 3):
303-557-0852, 451 Newport St.
(Có tuyến xe buýt chạy liên tục
giữa các khu học xá)
denverlanguageschool.org
Trường Đặc quyền
CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 803
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
Song Ngữ

MỨC TIẾN BỘ > 71.2% Đạt Yêu Cầu
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DORA MOORE
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: 345
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học

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:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Mỹ thuật • Âm nhạc • Thể dục • Tiếng
Tây Ban Nha • Nghệ thuật Thị giác • STEM • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc •
Phục vụ Cộng đồng • Câu lạc bộ Xã hội • Lãnh đạo Học sinh

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 67.5% Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
ESL

HIỆU TRƯỞNG:
Meghan MacDonald
720-424-2350
ddeschools.org
1860 Lincoln Ave.

TRƯỜNG HỌC TẬP KHÁM PHÁ DOWNTOWN
DENVER
DDES là một trường được cấp chứng nhận toàn quốc về nền Giáo dục Học tập Khám phá
(EL), được nhận vinh dự này dựa trên tập hợp nhiều bằng chứng vượt cao hơn mức tiêu
chuẩn của nền Giáo dục EL về thành tích của học sinh, qua đó đánh giá ba khía cạnh: kết quả
học tập, công việc chất lượng cao, và tính cách tích cực. Giáo trình của chúng tôi được thiết
kế xung quanh yếu tố khám phá – tương tác, dự án bài tập thực hành giúp khơi gợi tính hiếu
kỳ, phát huy việc học tập chủ động và khuyến khích tinh thần làm việc theo nhóm.

Trường Đặc quyền
CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 407
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh Mẫu giáo • Học tập Khám phá • Thể dục • Nghệ thuật Thị giác • Học tập
thông qua Phục vụ Cộng đồng • Phục vụ Cộng đồng • Nguồn Trợ giúp Cộng đồng

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 40.7% Gần đạt Yêu cầu
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HỌC VIỆN GARDEN PLACE
HIỆU TRƯỞNG: Andrea Renteria
720-424-7220
gardenplace.dpsk12.org
4425 Lincoln St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 6
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 375

Học viện Garden Place cung cấp cả chương trình Montessori và Giảng dạy Ngôn ngữ Mẹ đẻ
Chuyển tiếp truyền thống. Chúng tôi tự hào về nền văn hóa học đường dựa trên các giá trị
của mình và cam kết đem đến cho các học sinh một chương trình học tập có yêu cầu khắt
khe với một chương trình nghệ thuật cân bằng, bao gồm nghệ thuật thị giác, thanh nhạc,
thể dục và chơi nhạc cụ. Là một trường cộng đồng, các thế hệ học sinh và gia đình của chúng
tôi cam kết đạt mức xuất sắc về mặt học tập và xã hội.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:

Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)

Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4

Chương trình
Sau giờ học

dựa trên Sắc tộc hoặc Văn hóa • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Lãnh đạo Học sinh

Bữa sáng
Bữa trưa

• Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • AVID • Montessori • Dàn giao hưởng
• Thể dục • Nghệ thuật Thị giác • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Câu lạc bộ

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục

TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 60.5% Đạt Yêu Cầu

HIỆU TRƯỞNG: Dominique
Jefferson
720-424-6070
hallett.dpsk12.org
2950 Jasmine St.
Trường Chuyên
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 250
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

HỌC VIỆN HALLETT
Chúng tôi là một trường học cộng đồng, cam kết cung cấp môi trường học tập an toàn,
tích cực và hòa nhập. Tại Hallet, các mối quan hệ được trân trọng, và việc học mang tính
tương tác, nghiêm ngặt và liên kết với các sở thích, quan tâm của học sinh. Những người lớn
khuyến khích cảm giác hòa nhập và tạo nền văn hóa tích cực. Học sinh được an toàn về mặt
cảm xúc để mạnh dạn, tự thử thách bản thân cũng như được thử thách, yêu cầu cao bởi bạn
bè đồng trang lứa.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 3 • Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể
dục • Nghệ thuật Thị giác • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật
hoặc Âm nhạc • Phục vụ Cộng đồng • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Câu lạc bộ Xã hội •
Lãnh đạo Học sinh • Nguồn Trợ giúp Cộng đồng • Chương trình Giáo dục Đặc biệt Tự
kỷ ECE • Chương trình Giáo dục Đặc biệt Mô hình 1 ECE

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo dõi Ưu tiên

Nội qui Trang phục hoặc Đồng
phục
Các Dịch vụ ELA:
ESL
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MỨC TIẾN BỘ > 47.1% Gần đạt Yêu cầu

HIGH TECH

HIỆU TRƯỞNG: Amy Gile

Trường Tiểu học High Tech cam kết mang đến một nền giáo dục truyền thống, khắt khe, xem
việc học là một quá trình tương tác, chú trọng vào nhu cầu cá nhân của học sinh, nhằm bảo
đảm tất cả học sinh đều thành công. Học sinh sẽ được tham gia vào quá trình học tập thông
qua việc khám phá công nghệ tiên tiến, thảo luận và suy ngẫm.

720-424-2100
hightechelementary.dpsk12.org
8499 E. Stoll Place
Trường Cách tân

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 3 • Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Học tập Tổng hợp
• Tài năng và Năng khiếu • Âm nhạc • Học tập Phù hợp với từng Cá nhân • Thể dục •
Học tập theo Dự án • Tiếng Tây Ban Nha • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc
bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Phục vụ Cộng đồng • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Lãnh
đạo Học sinh • Chương trình Tổng hợp Nhiều Lĩnh vực • Chương trình Giáo dục Đặc
biệt Mô hình 1 ECE

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Khu vực Ghi danh
cấp Tiểu học Stapleton
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 570
Chuyên chở:
Khu vực Ghi danh Stapleton
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 64.2% Đạt Yêu Cầu

Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
ESL

INSPIRE
Trường Tiểu học Inspire phát huy các niềm đam mê, tài năng và tác phong học tập của học
sinh để tạo ra một nền giáo dục nuôi dưỡng phát triển trẻ em toàn diện. Trường Inspire
khuyến khích học sinh tham gia vào chương trình học tập đa ngành, dạy các em cách tư duy
biện chứng, phân tích, tổng hợp, đánh giá, tạo ra giải pháp và diễn giải các kết quả tìm hiểu.
Là một chương trình lấy học sinh làm trọng tâm, hợp tác với cộng đồng địa phương, Inspire
cung cấp thời gian rộng rãi hơn để khuyến khích tính hiếu kỳ và thích khám phá của học
sinh. Các nhà giáo dục và trẻ em tham gia vào “tư duy thiết kế” - một qui trình sáng tạo giúp
các em thiết kế các giải pháp có ý nghĩa để giải quyết vấn đề.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh Mẫu giáo • STEM • Kết nối Khám phá (Discovery Link): Chương trình Sau giờ
học DPS

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

HIỆU TRƯỞNG: TS. Marisol Enriquez
720-424-4850
inspire.dpsk12.org
5677 N. Galena St.
Trường Cách tân
Khu vực Ghi danh
cấp Tiểu học Stapleton
CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 4
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 280
Chuyên chở:
Khu vực Ghi danh Stapleton
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học

Tổng quát > Diện Thử thách

Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 66.6% Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
ESL
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HỌC VIỆN QUỐC TẾ DENVER TẠI HARRINGTON
HIỆU TRƯỞNG: Karin Johnson
720-424-6420
harrington.dpsk12.org
2401 E. 37th Ave.

Chúng tôi tận tâm tận lực nuôi dưỡng một cộng đồng học tập an toàn, sáng tạo, hỗ trợ tính
tự quyết, hợp tác, và tiếng nói của học sinh đồng thời tôn trọng sự đa dạng, tài năng đặc biệt
và các thành tựu của chúng ta. Chúng tôi nuôi dưỡng khuyến khích học sinh luôn tìm tòi học
hỏi, hiểu biết và nhân ái và là những người có tư duy quốc tế. Chúng tôi cung cấp các trải
nghiệm nghiêm khắc, dựa trên tìm tòi học hỏi - được hỗ trợ bởi chương trình cho phép từng
học sinh sử dụng máy Chromebook.

Trường Cách tân
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 290
Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)
Bữa sáng
Bữa trưa

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng
Tây Ban Nha Mẫu giáo • Văn bằng Tú tài Quốc tế • Thể dục • Mỹ thuật • Thi đấu hoặc
Câu lạc bộ Học tập • Lãnh đạo Học sinh • Nguồn Trợ giúp Cộng đồng

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục

Tổng quát > Diện Theo Dõi

Các Dịch vụ ELA:
TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 53.7% Đạt Yêu Cầu

HIỆU TRƯỞNG: Lisa Schuba
720-423-9900
isabellabird.dpsk12.org
2701 Lima St.
Trường Cách tân
Khu vực Ghi danh
cấp Tiểu học Stapleton
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 521
Chuyên chở:
Khu vực Ghi danh Stapleton
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học

TRƯỜNG CỘNG ĐỒNG ISABELLA BIRD
Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho thành phần học sinh đa dạng một nền giáo dục
khắt khe, kích thích trí tuệ và lòng trắc ẩn nhằm bảo đảm sự an lành của học sinh, khuyến
khích sự tham gia của các em, và giúp các em đạt được thành công trong cuộc sống cá nhân
cũng như trong học tập, đóng góp cho xã hội với tư cách là một công dân toàn cầu. Cách
thức hoạt động hướng đến môi trường bền vững, quan tâm, học tập dựa trên phục vụ cộng
đồng của chúng tôi cung cấp những trải nghiệm giáo dục toàn diện và đặc biệt.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Mỹ thuật • Trung tâm Tương lai • Trọng
tâm Quốc tế • Âm nhạc • Thể dục • Học tập thông qua Phục vụ Cộng đồng • Tiếng
Tây Ban Nha • STEM • Trung tâm dành cho Học sinh mới

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Bữa sáng
Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
ESL
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MỨC TIẾN BỘ > 65.2% Đạt Yêu Cầu

TRƯỜNG HỌC THUẬT VÀ BỒI DƯỠNG MONTCLAIR
Montclair được thiết kế với mục đích cung cấp cho các học sinh một nền tảng vững chắc
trong tất cả các môn học căn bản, và khuyến khích tư duy sáng tạo và tinh thần làm việc hợp
tác. Sẽ có nhiều cơ hội bồi dưỡng trong suốt năm học, từ các chuyến đi thực tế đến diễn giả
khách mời, các buổi hội họp và các nhóm học dành cho học sinh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Trọng tâm Nghệ
thuật • Âm nhạc • Thể dục • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Câu lạc bộ Xã hội

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

HIỆU TRƯỞNG: Ryan Kockler
720-424-5380
montclair.dpsk12.org
1151 Newport St.
Trường Cách tân
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 425
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học

MỨC TIẾN BỘ > 58.1% Đạt Yêu Cầu

Bữa sáng
Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
TNLI

TRƯỜNG ODYSSEY THUỘC DENVER
Trường Odyssey là trường Học tập Khám phá đa dạng. 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. Học sinh chú trọng đến
môn đọc và viết thông qua văn học, chương trình toán nghiêm ngặt, máy vi tính để phát
triển các kỹ năng nghiên cứu và môn mỹ thuật.

HIỆU TRƯỞNG: Jason Shiroff
303-316-3944
odysseydenver.org
6550 E. 21st Ave.
Trường Đặc quyền

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh Mẫu giáo • Học tập Khám phá • Thể dục • Học tập theo Dự án • Thi đấu
hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Câu lạc bộ dựa trên
Sắc tộc hoặc Văn hóa • Phục vụ Cộng đồng • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Câu lạc bộ Xã
hội • Lãnh đạo Học sinh

CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 234
Chuyên chở:
Thẻ Buýt RTD
Giảm giá

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 53.8% Đạt Yêu Cầu
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PALMER
Chúng tôi bồi dưỡng tiềm năng đặc biệt của mỗi đứa trẻ thông qua phương pháp giảng dạy
được điều chỉnh khác nhau để phù hợp với trình độ của người học nhằm thách thức và phát
huy sự tiến bộ. Chúng tôi tạo dựng một cộng đồng hòa nhập và là nơi mà những người trẻ
tuổi giàu lòng nhân ái học tập để phát triển thành công trong thế giới đa dạng của chúng ta.
Chúng tôi thiết kế những môi trường nơi học sinh tương tác với giáo viên trong các nhóm
nhỏ, thực hành các khái niệm mới theo nhóm và sử dụng công nghệ.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 3 • Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Học tập Tổng
hợp • Âm nhạc • Học tập Phù hợp với từng Cá nhân • Thể dục • Học tập theo Dự án
• Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Phục vụ
Cộng đồng • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Lãnh đạo Học sinh • Chương trình Giáo dục Đặc
biệt Mô hình 1 và Tự kỷ ECE

HIỆU TRƯỞNG: LuAnne Tallman
720-424-5000
palmer.dpsk12.org
995 Grape St.

CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 305
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Bữa sáng

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
ESL

MỨC TIẾN BỘ > 42.2% Gần đạt Yêu cầu

PARK HILL
Park Hill chú trọng đến việc cung cấp một nền giáo dục mở rộng và yêu cầu khắt khe để giúp
cộng đồng học sinh đa dạng chuẩn bị sẵn sàng vào đại học và theo đuổi cuộc sống nhiều
khát vọng sau này. Chúng tôi nỗ lực để trở thành một trường khu phố với cảm giác cộng
đồng nhỏ, cùng niềm tin vào phương pháp tiếp cận trẻ em toàn diện. Chúng tôi cũng hợp
tác với University of Colorado tại Boulder và University of Wyoming, tuyển dụng các ứng cử
viên cho vị trí giáo viên và các giáo viên là sinh viên nhằm thu nhỏ qui mô lớp học.

HIỆU TRƯỞNG: Ken Burdette
720-424-4910
parkhill.dpsk12.org
5050 E. 19th Ave.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 664

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Tiếng Tây Ban Nha •
Chương trình Giáo dục Đặc biệt Chuyên sâu Đa ngành

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
ESL

MỨC TIẾN BỘ > 77.5% Đạt Yêu Cầu
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POLARIS
HIỆU TRƯỞNG: Anne Sterrett
720-424-7860
polaris.dpsk12.org
410 Park Ave. West
Trường Chuyên dành cho Tài năng và
Năng khiếu Cao
CẤP LỚP PHỤC VỤ: 1 đến 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 336
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học

Trường Tiểu học Polaris hướng dẫn các học sinh của mình qua một giáo trình kết hợp với
nghệ thuật đặc biệt dành cho những học sinh năng khiếu. Giáp ranh với khu trung tâm
Denver về phía Đông Bắc, Polaris chuyên đáp ứng các nhu cầu của học sinh có năng khiếu
cao và có kết quả học tập xuất sắc. Chương trình Polaris nuôi dưỡng lòng ham học và tính
sáng tạo. Để biết thông tin ghi danh vào chương trình chuyên năng khiếu cao, hãy xem
trang 18.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh Mẫu giáo • Trọng tâm Nghệ thuật • Tài năng và Năng khiếu Cao • Âm nhạc
• Thể dục • Học tập thông qua Phục vụ Cộng đồng • Kết nối Khám phá (Discovery
Link): Chương trình Sau giờ học DPS

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

Chương trình
Sau giờ học

Tổng quát > Xuất sắc

Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 95.8% Vượt Yêu Cầu

REACH
HIỆU TRƯỞNG: Jason Marsh
720-668-9691
reachpk5.org
940 Fillmore St.
Trường Đặc quyền
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 130
Chương trình
Trước giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

REACH cung cấp các trải nghiệm học tập phát triển trẻ em toàn diện, phù hợp với từng cá
nhân để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của học sinh với nguồn gốc xuất thân và năng lực rất
đa dạng. Tại REACH, mỗi học sinh đều có cơ hội học tập theo giáo trình phù hợp với các tiêu
chuẩn thông qua phương pháp giảng dạy dựa theo bài tập dự án, điều chỉnh để phù hợp với
các tài năng, kỹ năng, phong cách học tập và các nhu cầu tiến bộ riêng của từng học sinh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 3 • Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Mỹ thuật •
Âm nhạc • Học tập Phù hợp với từng Cá nhân • Học tập theo Dự án • Chương trình
Tổng hợp Nhiều Lĩnh vực • Chương trình Giáo dục Đặc biệt Mô hình 1 ECE

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

MỨC TIẾN BỘ > 41.6% Gần đạt Yêu cầu
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SMITH
Trường Tiểu học Smith là một cộng đồng học tập đa dạng - một nơi an toàn và tách biệt. Là
một cộng đồng, chúng tôi hợp tác với nhau để bảo đảm mỗi trẻ em đều thành công, trong
mỗi lớp học, mỗi ngày. Chúng tôi đáp ứng các nhu cầu học tập và cảm xúc của mỗi học sinh.
Chúng tôi cam kết giảng dạy bắt đầu ở mức trình độ học tập của học sinh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4
• Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Dàn hợp xướng
• Nghệ thuật Thị giác • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật
hoặc Âm nhạc • Phục vụ Cộng đồng • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Lãnh đạo Học sinh •
Chương trình Giáo dục Đặc biệt về Nhu cầu Cảm xúc

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

HIỆU TRƯỞNG: Emily El Moudaffar
720-424-4000
smith.dpsk12.org
3590 Jasmine St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 390
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng

Tổng quát > Diện Theo Dõi

Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc Đồng
phục

MỨC TIẾN BỘ > 43.5% Gần đạt Yêu cầu

Các Dịch vụ ELA:
TNLI
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TUITION SUPPORT FOR ALL

DENVER PRESCHOOLERS

The Denver Preschool Program gives all Denver families the
tools they need to explore their early learning options and tuition
support to enroll their 4-year-old in the program of their choice,
including Denver Public Schools and community-based providers.
The Denver Preschool Program makes quality preschool possible for all Denver families
with 4-year-old children through a dedicated sales tax first approved by voters in 2006 and
renewed in 2014. Through the 2017-2018 program year DPP has provided nearly $106 million
in tuition support to help more than 50,000 Denver children attend the preschool of their
families’ choice, establishing each child’s foundation for lifelong learning and success.

For more info go to DENVERPRESCHOOL.COM
or call us at 303.595.4DPP (4377)
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DID YOU
KNOW...
If a family of 4 earns
less than $63,960, their
children may qualify
for CHP Plus health
insurance?

A family of 4 making less
than $32,720 may qualify
for free or low-cost
health insurance for
the entire family!

DPS Medicaid Department can help you and your children get
free or low-cost health insurance or SNAP food assistance!
We offer one-on-one appointments!
720-423-3661 • outreach@dpsk12.org

™

®

Colorado Medicaid is now Health First COLORADO.

STEDMAN
HIỆU TRƯỞNG: Greta Martinez
720-424-3800
stedman.dpsk12.org
2940 Dexter St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 260
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học

Stedman phục vụ thành phần học sinh đa dạng thông qua sự hợp tác với cộng đồng, chương
trình học tập nghiêm ngặt và chương trình trước và sau giờ học xuất sắc. Stedman hiện cung
cấp chương trình kết hợp học tiếng Tây Ban Nha ở cấp lớp từ mẫu giáo đến lớp ba. Chúng
tôi sẽ tăng thêm một cấp lớp trong mỗi năm cho đến khi chương trình kết hợp học tiếng Tây
Ban Nha/song ngữ được áp dụng từ mầm non đến lớp năm.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng
Tây Ban Nha Mẫu giáo • Học tập Khám phá • Âm nhạc • Thể dục

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Thử thách

Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục

MỨC TIẾN BỘ > 33.7% Gần đạt Yêu cầu

Các Dịch vụ ELA:
Song ngữ, ESL

SWANSEA
HIỆU TRƯỞNG: Gilberto Munoz
720-424-3630
swansea.dpsk12.org
4650 Columbine St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 480
Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)

Swansea coi trọng các quan điểm và nền văn hóa đa dạng, học sinh được hỗ trợ học Anh
ngữ cũng như có cơ hội để phát huy ngôn ngữ mẹ đẻ thông qua chương trình song ngữ một
chiều. Học sinh được khuyến khích tham gia và hỗ trợ trong hành trình hướng đến việc đạt
trình độ xuất sắc trong môn đọc, viết, toán, khoa học và nghiên cứu xã hội, mà khi kết hợp
với các hoạt động bồi dưỡng, sẽ tạo điều kiện để các em trở thành những người ham học
suốt đời.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo •
Âm nhạc • Thể dục • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc
Âm nhạc • Lãnh đạo Học sinh • Chương trình Giáo dục Đặc biệt về Nhu cầu Cảm xúc

Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo dõi Ưu tiên

Các Dịch vụ ELA:
TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 35.2% Gần đạt Yêu cầu
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TRƯỜNG QUỐC TẾ SWIGERT
Swigert nỗ lực để hình thành nên những học sinh cách tân sáng tạo, hiếu kỳ về mặt tri thức,
là người có cùng chung ý thức tạo ra một thế giới yên bình và tốt đẹp hơn. Swigert sẽ đạt
mục tiêu tầm nhìn này qua việc hình thành phát triển những người trẻ tuổi hiểu biết, thích
tìm tòi và biết cảm thông. Qua các phương pháp giảng dạy hiệu quả cao, bao gồm kết hợp
sử dụng công nghệ và các nguồn lực từ cộng đồng và môi trường, Swigert tạo cảm hứng cho
khả năng sáng tạo, sự hiếu kỳ và tư duy phản biện.

HIỆU TRƯỞNG: Shelby Dennis
720-424-4800
swigert.dpsk12.org
3480 Syracuse St.
Trường Cách tân

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Văn bằng Tú tài Quốc tế • Thể dục •
Tiếng Tây Ban Nha • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm
nhạc • Kết nối Khám phá (Discovery Link): Chương trình Sau giờ học DPS

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Khu vực Ghi danh
cấp Tiểu học Stapleton
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 610
Chuyên chở:
Khu vực Ghi danh Stapleton
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng

MỨC TIẾN BỘ > 61.6% Đạt Yêu Cầu

Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
ESL

TELLER
Chương trình GT/HGT của Teller là dựa trên mô hình hướng dẫn giảng dạy tổng hợp, chú
trọng đến phương pháp điều chỉnh đa dạng và phù hợp với từng cá nhân. Teller vinh dự có
lớp học chuyên sâu đa ngành dành cho lớp 3 đến lớp 5 cho các học sinh khuyết tật về thể
chất và nhận thức. Teller chú trọng đến việc giáo dục trẻ em toàn diện, bao gồm học kỹ năng
giao tiếp xã hội-cảm xúc, phát triển nhân cách và theo đuổi nghệ thuật. Để biết thông tin ghi
danh vào chương trình chuyên năng khiếu cao, hãy xem trang 18.

HIỆU TRƯỞNG: Sabrina Bates
720-424-3560
teller.dpsk12.org
1150 Garfield St.
Trường Chuyên dành cho
Tài năng và Năng khiếu Cao

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Ban nhạc • Dàn hợp xướng • Mỹ thuật
• Tài năng và Năng khiếu Cao • Thể dục • STEM • Kịch nghệ • Âm nhạc • Nghệ
thuật Thị giác • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm
nhạc • Phục vụ Cộng đồng • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Lãnh đạo Học sinh • Nguồn
Trợ giúp Cộng đồng • Chương trình Giáo dục Đặc biệt Chuyên sâu Đa ngành

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 505
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 70.9% Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
ESL
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UNIVERSITY PREP — ARAPAHOE STREET
HIỆU TRƯỞNG: John Argue
303-292-0463
uprepschool.org
2409 Arapahoe St.
Trường Đặc quyền
Khu vực Ghi danh cấp Tiểu học
Greater Five Points
CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 332

Tạo dựng một nền tảng kỹ năng, kiến thức và nhân cách, University Prep giáo dục mỗi học
sinh để giúp các em chuẩn bị có được văn bằng đại học bốn năm sau này và có cuộc sống với
nhiều cơ hội. Tại University Prep, đại học bắt đầu ngay từ lớp mẫu giáo. Các chương trình nổi
trội của trường gồm có chương trình mẫu giáo miễn phí, và năm học kéo dài, ba giờ hướng
dẫn đọc viết hàng ngày, 80 phút hướng dẫn môn Toán, môi trường học tập qui củ và vui tươi.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh Mẫu giáo • Mỹ thuật • Thể dục • Chương trình Tổng hợp Nhiều Lĩnh vực

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)
Chương trình
Sau giờ học

MỨC TIẾN BỘ > 61.2% Đạt Yêu Cầu

Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
ESL

UNIVERSITY PREP — STEELE STREET
HIỆU TRƯỞNG: Clare Lundquist
303-329-8412
uprepschool.org
3230 E. 38th Ave.
Trường Đặc quyền
CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 251
Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)
Chương trình
Sau giờ học

Tạo dựng một nền tảng kỹ năng, kiến thức và nhân cách, University Prep giáo dục mỗi học
sinh để giúp các em chuẩn bị có được văn bằng đại học bốn năm sau này và có cuộc sống với
nhiều cơ hội. Tại University Prep, đại học bắt đầu ngay từ lớp mẫu giáo. Các chương trình nổi
trội của trường gồm có chương trình mẫu giáo miễn phí, và năm học kéo dài, ba giờ hướng
dẫn đọc viết hàng ngày, 80 phút hướng dẫn môn Toán, môi trường học tập qui củ và vui tươi.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh Mẫu giáo • Âm nhạc • Tiếng Tây Ban Nha

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
ESL
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MỨC TIẾN BỘ > 73.2% Đạt Yêu Cầu

WESTERLY CREEK
Các giáo viên giỏi của Westerly Creek quyết tâm giúp các học sinh phát triển trí tuệ và giao
tiếp xã hội, cũng như khuyến khích sự ham học cả đời. Giáo trình của chúng tôi tuân theo Các
tiêu chuẩn của Tiểu bang về Kiến thức Phổ cập Căn bản, bao gồm môn đọc viết, Everyday
Math, Khoa học và nghiên cứu xã hội TRACKS.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Dàn hợp xướng • Âm nhạc • Thể dục •
STEM • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc •
Chương trình Giáo dục Đặc biệt Tự kỷ Chuyên sâu Đa ngành

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Hiệu trưởng: Jill Corcoran
720-424-3160
westerlycreek.dpsk12.org
8800 E. 28th Ave.
Khu vực Ghi danh
cấp Tiểu học Stapleton
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 700
Chuyên chở:
Khu vực Ghi danh Stapleton
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng

MỨC TIẾN BỘ > 75.1% Đạt Yêu Cầu

Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
ESL

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.

HIỆU TRƯỞNG: Jai Palmer
720-424-3040
whittier.dpsk12.org
2480 Downing St.
Trường Cách tân

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Câu lạc bộ Nghệ
thuật hoặc Âm nhạc • Phục vụ Cộng đồng • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Khu vực Ghi danh dành cho cấp Tiểu
học Greater Five Points và cấp Trung
học Cơ sở vùng Cận Đông Bắc
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 290
Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)
Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 68.5% Đạt Yêu Cầu

Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
ESL
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WILLIAM (BILL) ROBERTS
HIỆU TRƯỞNG: Patricia Lea
720-424-2640
billroberts.dpsk12.org
2100 Akron Way
Khu vực Ghi danh cấp Tiểu học
Stapleton và cấp Trung học Cơ sở
Greater Park Hill/Stapleton
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 900

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.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Học tập thông
qua Phục vụ Cộng đồng • Tiếng Tây Ban Nha • STEM • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học
tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Phục vụ Cộng đồng • Sổ kỷ yếu hoặc
Báo chí • Lãnh đạo Học sinh • Chương trình Giáo dục Đặc biệt về Nhu cầu Cảm xúc

Chuyên chở:
Khu vực Ghi danh Stapleton
Chương trình
Trước giờ học

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 74.1% Đạt Yêu Cầu

Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
ESL

HIỆU TRƯỞNG: Karen Craig
303-292-5515
wyattacademy.org
3620 Franklin St.
Trường Đặc quyền
Khu vực Ghi danh cấp Tiểu học
Greater Five Points

HỌC VIỆN WYATT
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. 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
phong phú. Chúng tôi bảo đảm rằng những chương trình hoạt động hàng ngày của chúng
tôi đều phù hợp với nhu cầu của cộng đồng.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh Mẫu giáo • Thể dục • Nghệ thuật Thị giác • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học

CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 239
Chuyên chở:
Tốc hành Thành công
(Success Express)
Chương trình
Sau giờ học

tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Câu lạc bộ Xã hội • Lãnh đạo Học sinh •
Nguồn Trợ giúp Cộng đồng

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
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Các Dịch vụ ELA:
ESL

MỨC TIẾN BỘ > 57.2% Đạt Yêu Cầu

VÙNG TÂY BẮC
Academia Ana Marie Sandoval
Beach Court
Học viện Quốc tế Brown
Trường ECE-8 Song ngữ Bryant
Webste
Centennial

Trung tâm Phát triển Tài năng tại
Greenlee
Cheltenham
Colfax
Columbian
Cowell

Edison
Fairview
Rocky Mountain Prep Berkeley
Trevista tại Horace Mann
Valdez

Eagleton
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ACADEMIA ANA MARIE SANDOVAL
HIỆU TRƯỞNG: Araceli O’Clair
720-424-4370
sandoval.dpsk12.org
3655 Wyandot St.
Trường Chuyên
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 6
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 420
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học

Academia Ana Marie Sandoval cung cấp chương trình giáo dục song ngữ theo phương pháp
Montessori đặc biệt dành cho một cộng đồng đa dạng. Mục tiêu của chúng tôi là nuôi dưỡng
lòng ham học, mối quan tâm và tôn trọng các nền văn hóa khác, cũng như mong muốn tạo
dựng một thế giới hòa bình. Chúng tôi cung cấp một nền giáo dục chất lượng cao và bình
đẳng, khuyến khích sự thành công trong học tập bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
Để ghi danh, học sinh phải nộp Bản Câu hỏi về Ngôn ngữ Sử dụng Chính trễ nhất vào ngày
31 tháng Một, 2019. Vui lòng liên lạc với trường để tìm hiểu thêm.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp
4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Song Ngữ • Montessori • Âm nhạc
• Thể dục • Tiếng Tây Ban Nha • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ
thuật hoặc Âm nhạc • Phục vụ Cộng đồng • Lãnh đạo Học sinh

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

Bữa sáng

Tổng quát > Diện Theo Dõi

Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
Song Ngữ

MỨC TIẾN BỘ > 51.7% Đạt Yêu Cầu

HIỆU TRƯỞNG: Leah SchultzBartlett
720-424-9470
beachcourt.dpsk12.org
4950 Beach Court
Trường Cách tân
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 260
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường

BEACH COURT
Beach Court cung cấp một chương trình học tập khắt khe, dựa theo tiêu chuẩn, giúp học
sinh chuẩn bị sẵn sàng cho các cơ hội tuyệt vời ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông,
đại học và nghề nghiệp. Chúng tôi có chương trình hỗ trợ tăng cường về môn Toán và đọc
viết, bao gồm cả việc giảng dạy bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, hỗ trợ các học sinh nói tiếng Tây Ban
Nha trong việc học tiếng Anh, đồng thời vẫn thông thạo các kiến thức và kỹ năng của tất cả
các môn học căn bản.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4
• Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Trọng tâm Nghệ thuật • Dàn hợp xướng
• Âm nhạc • Thể dục • STEM • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ
thuật hoặc Âm nhạc • Phục vụ Cộng đồng

Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
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Các Dịch vụ ELA:
TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 50% Gần đạt Yêu cầu

HỌC VIỆN QUỐC TẾ BROWN
Brown khuyến khích sự phát triển của những con người có tư duy quốc tế và khuyến khích
thái độ tích cực đối với việc học. Là Chương trình Sơ cấp Văn bằng Tú tài Quốc tế được cấp
phép, giáo trình của chúng tôi chú trọng đến việc phát triển học sinh toàn diện. Qua việc
khám phá các đề tài quan trọng trên toàn cầu, phù hợp với Các tiêu chuẩn của Tiểu bang về
Kiến thức Phổ cập Căn bản, chúng tôi có một giáo trình học căn bản vững chắc.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Văn bằng Tú tài Quốc tế • Âm nhạc •
Thể dục • Tiếng Tây Ban Nha • Nghệ thuật Thị giác • STEM • Phục vụ Cộng đồng •
Lãnh đạo Học sinh • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Nguồn Trợ giúp Cộng đồng • Chương
trình Giáo dục Đặc biệt về Nhu cầu Cảm xúc

HIỆU TRƯỞNG: Susan Williams
720-424-9250
brown.dpsk12.org
2550 Lowell Blvd.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 625
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
ESL

MỨC TIẾN BỘ > 56.2% Đạt Yêu Cầu

TRƯỜNG ECE-8 SONG NGỮ BRYANT WEBSTER
Bryant Webster cung cấp một giáo trình 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 và cung cấp một
chương trình học tập cân đối, vững chắc trong một môi trường ấm áp và hỗ trợ. Để ghi danh,
học sinh phải nộp Bản Câu hỏi về Ngôn ngữ Sử dụng Chính trễ nhất vào ngày 31 tháng Một,
2019. Vui lòng liên lạc với trường để tìm hiểu thêm.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4
• Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Tiếng Tây Ban Nha
• Tiếng Tây Ban Nha dành cho người nói tiếng mẹ đẻ • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập
• Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Câu lạc bộ dựa trên Sắc tộc hoặc Văn hóa •
Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Câu lạc bộ Xã hội • Lãnh đạo Học sinh

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

HIỆU TRƯỞNG: Jose Martinez
720-424-9170
bryantwebster.dpsk12.org
3635 Quivas St.
Trường Chuyên
Khu vực Ghi danh cấp Trung học Cơ
sở vùng Tây Bắc dành cho lớp 6 đến
lớp 8
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 425
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 68.9% Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
Song Ngữ
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CENTENNIAL
HIỆU TRƯỞNG: Laura Munro
720-424-8900
centennial.dpsk12.org
4665 Raleigh St.
Trường Cách tân
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 490
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học

Centennial là trường Học tập Khám phá, khuyến khích học sinh tích cực tham gia học tập
thông các bài tập trình độ cao và các vai trò tích cực của học sinh trong lớp học. Centennial sử
dụng các bài tập dự án để kết nối học sinh với mọi người trong đời sống thực, khuyến khích
các em quan tâm và đóng góp cho thế giới xung quanh mình. Các giáo viên tại Centennial
đặt ra các yêu cầu rõ ràng đối với tinh thần trách nhiệm và tôn trọng.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng
Tây Ban Nha Mẫu giáo • Học tập Khám phá • Âm nhạc • Thể dục • Tiếng Tây Ban Nha
• Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Phục vụ
Cộng đồng • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Lãnh đạo Học sinh • Chương trình Giáo dục Đặc
biệt cấp độ Nghiêm trọng Chuyên sâu Đa ngành và Mô hình 1 ECE

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

Bữa sáng
Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
ESL

MỨC TIẾN BỘ > 46.6% Gần đạt Yêu cầu

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TẠI GREENLEE
HIỆU TRƯỞNG: Sheldon Reynolds
720-424-6800
ctd.dpsk12.org
1150 Lipan St.
Trường Cách tân
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 300
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

Trung tâm Phát triển Tài năng cung cấp phương pháp giảng dạy nghiêm ngặt, theo tiêu
chuẩn dựa trên việc áp dụng chương trình Tài năng và Năng khiếu và phương pháp sư
phạm. Chúng tôi xem xét nhiều biện pháp khác nhau vượt ra ngoài các tiêu chí của tiểu
bang đối với chương trình GT trong quy trình xác định phát triển tài năng của chúng tôi. Các
biện pháp mà chúng tôi sử dụng bao gồm mức xếp hạng 75 phần trăm trong bài thi Kiểm tra
Năng lực Không dùng lời Naglieri; đạt mức hoặc cao hơn mức trung bình trong bài thi CMAS
dành cho lớp 3 đến lớp 5; đạt mức hoặc cao hơn mức trung bình trong các bài thi thẩm định
cả trong môn toán và đọc viết; các đề xuất của giáo viên; và Danh sách Quan sát Kingore.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 •
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Thể dục • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập
• Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Lãnh đạo Học sinh

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

Các Dịch vụ ELA:
TNLI, ESL

60

MỨC TIẾN BỘ > 60.9% Đạt Yêu Cầu

CHELTENHAM
Cộng đồng Trường Tiểu học Cheltenham tạo điều kiện để học sinh có được các kỹ năng học
tập, hiểu biết về giao tiếp xã hội, sức khỏe thể chất và NIỀM TỰ HÀO cá nhân để đạt xuất sắc
ở đại học, nghề nghiệp và trong cuộc sống. Niềm tự hào này bao gồm Tính Kiên cường vượt
qua Thử thách, Tôn trọng bản thân và người khác, chịu trách nhiệm về hành động của mình,
và Nỗ lực hết mình và Tham gia Học tập.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4
• Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Nghệ thuật Thị
giác • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Sổ
kỷ yếu hoặc Báo chí • Lãnh đạo Học sinh

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

HIỆU TRƯỞNG: Felicia
Manzanares
720-424-8810
cheltenham.dpsk12.org
1580 Julian St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 395
Bữa sáng
Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
TNLI

Tổng quát > Diện Theo Dõi

MỨC TIẾN BỘ > 40% Gần đạt Yêu cầu
61

COLFAX
HIỆU TRƯỞNG: Sandra Berumen
720-424-8740
colfax.dpsk12.org
1526 Tennyson St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 300

Trường Tiểu học Colfax cung cấp cho học sinh trải nghiệm học tập nghiêm ngặt, đồng thời
phát huy nền văn hóa học sinh tốt đẹp với các yêu cầu cao và được hỗ trợ. Từ năm 1887,
Colfax luôn là một lựa chọn tuyệt vời ở cấp tiểu học cho con quý vị. Trường Tiểu học Colfax
là một cộng đồng đa dạng với môi trường học tập thú vị.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4
• Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Thể dục • Nghệ thuật Thị giác

Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

Nội qui Trang phục hoặc Đồng
phục

Tổng quát > Diện Theo Dõi

Các Dịch vụ ELA:
TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 46.9% Gần đạt Yêu cầu

COLUMBIAN
HIỆU TRƯỞNG: Jenifer Rouse
720-424-8580
columbian.dpsk12.org
2925 W. 40th Ave.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 270
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học

Trường Tiểu học Columbian là cộng đồng ưa thích của trẻ em, các gia đình và các nhà giáo
dục. Chúng tôi cung cấp một môi trường học tập vui tươi, tích cực, nơi tạo ra thành tựu học
tập qua chương trình giảng dạy nghiêm ngặt ở tất cả các lĩnh vực môn học. Học sinh tham
gia các lớp học nghệ thuật, âm nhạc, thể dục, thư viện và công nghệ.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4
• Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Âm nhạc • Học tập Phù hợp với từng Cá
nhân • Thể dục • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm
nhạc • Phục vụ Cộng đồng • Lãnh đạo Học sinh • Chương trình Giáo dục Đặc biệt
Chuyên sâu Đa ngành

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

Bữa sáng
Bữa trưa

Tổng quát > Diện Theo Dõi

Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
ESL

62

MỨC TIẾN BỘ > 53.1% Đạt Yêu Cầu

COWELL
Trường Tiểu học Cowell là cộng đồng cam kết giáo dục và hỗ trợ phát triển trẻ em toàn diện,
bảo đảm các học sinh của chúng tôi được chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai đầy thú vị của các
em. Các phương pháp giảng dạy và qui tắc hành xử của trường Cowell được áp dụng nhất
quán trong toàn trường và được cung cấp bởi đội ngũ giáo viên xuất sắc. Chúng tôi hoạt
động theo mô hình Giảng dạy Ngôn ngữ Mẹ đẻ Chuyển tiếp (TNLI).

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4
• Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Ban nhạc • Âm nhạc • Thể dục • Câu
lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Phục vụ Cộng đồng • Câu lạc bộ hoặc Tổ chức •
Lãnh đạo Học sinh

HIỆU TRƯỞNG: Shayley
Levensalor
720-424-8300
cowell.dpsk12.org
4540 W. 10th Ave.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 380
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 60.1% Đạt Yêu Cầu

EAGLETON
Đọc viết là vấn đề ưu tiên tại Eagleton; chúng tôi cam kết bảo đảm giúp học sinh trở thành
những người đọc và viết thành công. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp một giáo trình dạy
toán theo mức độ tăng dần và Chương trình Giảng dạy Ngôn ngữ Mẹ đẻ Chuyển tiếp (TNLI)
cho những người học Anh ngữ hội đủ điều kiện. Eagleton hợp tác với chương trình Stanley
British Primary Teacher Preparation, và nhiều lớp học của chúng tôi có giáo viên thực tập
toàn thời gian làm việc với mỗi giáo viên hướng dẫn.

HIỆU TRƯỞNG: Lee Rains Thomas
720-424-7930
eagleton.dpsk12.org
880 Hooker St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 400

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4
• Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Thi đấu hoặc Câu
lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Lãnh đạo Học sinh • Chương
trình Giáo dục Đặc biệt Tự kỷ Chuyên sâu Đa ngành

Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 41.1% Gần đạt Yêu cầu
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EDISON
HIỆU TRƯỞNG: Sally Whitelock
720-424-7780
edison.dpsk12.org
3350 Quitman St.
Trường Chuyên dành cho
Tài năng và Năng khiếu Cao
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 575
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng

Trường Tiểu học Edison quyết tâm trở thành cộng đồng học tập hợp tác, trong đó các môn
học cũng như việc giáo dục nhân cách với yêu cầu khắt khe sẽ bảo đảm sự phát triển toàn
diện ở trẻ em. Chúng tôi thiết kế những trải nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đặc biệt
của từng học sinh để tất cả các em đều phát triển các kỹ năng tư duy biện chứng và lý luận,
kiến thức thông tin, tự định hướng, hợp tác và can thiệp/sáng tạo. Để biết thông tin ghi danh
vào chương trình chuyên năng khiếu cao, hãy xem trang 18.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Tài năng và Năng khiếu Cao • Âm nhạc
• Thể dục • STEM • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc
Âm nhạc • Phục vụ Cộng đồng • Chương trình Giáo dục Đặc biệt Tự kỷ Chuyên sâu Đa
ngành

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
ESL

64

MỨC TIẾN BỘ > 32.8% Không Đạt Yêu Cầu

FAIRVIEW
Trường Tiểu học Fairview có một giáo trình tuyệt vời và chú trọng đến phương pháp truyền
thống. Chương trình học khắt khe của chúng tôi có nội dung chính yếu được chủ ý lựa chọn,
cũng như các môn nghệ thuật, âm nhạc và thể dục. Chúng tôi có đội ngũ giáo viên xuất sắc
luôn cam kết giúp học sinh đạt thành tích tốt. Các gia đình được hưởng lợi từ các mối liên
kết chặt chẽ trong cộng đồng trên toàn khu phố và các buổi đến thăm nhà thường xuyên.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 3 • Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể
dục • Lãnh đạo Học sinh • Chương trình Giáo dục Đặc biệt Chuyên sâu Đa ngành

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

HIỆU TRƯỞNG: Timothy Layne
720-424-7540
fairview.dpsk12.org
2715 W. 11th Ave.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 225
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Bữa sáng
Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
ESL

MỨC TIẾN BỘ > 61.5% Đạt Yêu Cầu

ROCKY MOUNTAIN PREP BERKELEY
Chúng tôi giảng dạy cho học sinh từ mầm non đến lớp năm qua một chương trình ôn luyện
khắt khe, phát triển tính cách và hỗ trợ cá nhân cần thiết để các em thành công trong chương
trình đại học bốn năm và trong đời sống. Nền văn hóa dựa trên các giá trị của chúng tôi kết
hợp với các môn học thú vị, nghiêm ngặt giúp hỗ trợ các học sinh hướng đến thành công
trong cuộc sống mà các em chọn lựa. RMP là một trong những trường tiểu học có hiệu quả
hoạt động hàng đầu tại Denver. Điểm số về mức độ tiến bộ PARCC của các học sinh chúng
tôi vượt mức cao hơn cả DPS và tiểu bang, đưa chúng tôi lên vị trí 5% dẫn đầu trong số tất cả
các trường công lập của Colorado.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Nguồn Trợ giúp Cộng đồng

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

HIỆU TRƯỞNG: Sara Carlson
720-464-3550
rockymountainprep.org
3752 Tennyson St.
Trường Đặc quyền
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 265
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng

KHÔNG CÓ MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG SPF

KHÔNG CÓ MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG SPF

Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
ESL

65

TREVISTA TẠI HORACE MANN
HIỆU TRƯỞNG: Mandy Martinez
720-423-9800
trevista.dpsk12.org
4130 Navajo St.

Trevista tại Horace Mann có một mô hình học tập đặc biệt mà ở đó hiệu trưởng và đội ngũ
nhân viên chịu trách nhiệm bảo đảm thành tích học tập xuất sắc cũng như một môi trường
nuôi dưỡng khích lệ, luôn lấy học sinh làm trọng tâm. Trevista cung cấp con đường song ngữ
bắt đầu từ các lớp ECE-3, ECE-4 và mẫu giáo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ mở rộng chương
trình này cho thêm một cấp lớp sau mỗi năm. Các giáo viên của chúng tôi cùng hợp tác để
cung cấp một môi trường học tập phong phú, thú vị và nghiêm ngặt.

Trường Cách tân
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 350
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng
Tây Ban Nha Mẫu giáo • Học tập Tổng hợp • Thể dục • Nghệ thuật Thị giác • STEM •
Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Câu lạc bộ Xã hội • Lãnh đạo Học sinh

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục

MỨC TIẾN BỘ > 66% Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
Song Ngữ

HIỆU TRƯỞNG: Jessica Buckley
720-424-3310
escuelavaldez.org
2525 W. 29th Ave.
Trường Cách tân
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 400
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

VALDEZ
Tại Valdez, chương trình song ngữ hiệu quả của chúng tôi sẽ giúp học sinh thuộc mọi thành
phần xuất thân khác nhau đạt được khả năng tối đa khi trở thành những người nói và viết
thông thạo cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, khám phá và coi trọng các nền
văn hóa và di sản đa dạng, cũng như nâng cao thành tích trong tất cả các môn học. Để ghi
danh, học sinh phải nộp Bản Câu hỏi về Ngôn ngữ Sử dụng Chính trễ nhất vào ngày 31 tháng
Một, 2019. Vui lòng liên lạc với trường để tìm hiểu thêm.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp
4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Song Ngữ • Montessori • Thể dục •
Tiếng Tây Ban Nha • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí •
Lãnh đạo Học sinh • Chương trình Giáo dục Đặc biệt Tự kỷ ECE

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
Song Ngữ

66

MỨC TIẾN BỘ > 82% Vượt Yêu Cầu

VÙNG ĐÔNG NAM
Asbury

Học viện Highline Đông Nam

Trường Quốc tế Bradley

Holm

Bromwell

Joe Shoemaker

Carson

Lincoln

Cory

Lowry

Creativity Challenge Community

McKinley-Thatcher

Trường Sinh thái (Xanh) Denver

McMeen

Trường Ngôn Ngữ Denver —
Khu học xá Whiteman

Học viện Place Bridge

Trung tâm Giáo dục Sơ cấp
Stephen Knight

Rocky Mountain Prep Creekside

University Park

Ellis

Trường Học tập Khám phá Rocky
Mountain
Samuels
Slavens
Southmoor
Steck
Steele
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ASBURY
HIỆU TRƯỞNG: Alicia FaJohn
720-424-9750
asbury.dpsk12.org
1320 E. Asbury Ave.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 328
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

Asbury chú trọng đến phương pháp học tập điều chỉnh phù hợp với từng cá nhân cho tất
cả các học sinh. Asbury có giáo trình dựa trên các tiêu chuẩn và khuyến khích học sinh học
tập dựa trên bài tập dự án, công nghệ, âm nhạc, nghệ thuật thị giác, và Chương trình Khoa
học Smithsonian. Các giáo viên giỏi chú trọng đến phương pháp tập đọc và giảng dạy theo
nhóm nhỏ. Mục tiêu của chúng tôi là thấy mỗi học sinh thành công. Asbury phục vụ học
sinh từ Mẫu giáo đến lớp 5 với chương trình giáo dục đặc biệt chuyên sâu đa ngành ngay
tại địa điểm. Có chương trình giáo dục mầm non dành cho lứa tuổi từ 3 đến 4 tại Trung tâm
Stephen Knight.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Tiếng Tây Ban Nha • Nghệ thuật Thị giác
• Chương trình Giáo dục Đặc biệt Chuyên sâu Đa ngành

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

Các Dịch vụ ELA:
ESL

Tổng quát > Diện Theo Dõi

MỨC TIẾN BỘ > 56.9% Đạt Yêu Cầu

TRƯỜNG QUỐC TẾ BRADLEY
HIỆU TRƯỞNG: Stephen Wera
720-424-9468
bradley.dpsk12.org
3051 S. Elm St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 460
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

Trường Quốc tế Bradley cung cấp Chương trình Văn bằng Tú tài Quốc tế Sơ cấp. Bradley có
một giáo trình học khắt khe theo yêu cầu của thế kỷ 21 để giúp các học sinh chuẩn bị sẵn
sàng cho một tương lai đầy hứa hẹn. Đứng đầu trong danh sách các thành tích học tập của
Bradley chính là thành tích được công nhận là một trường xếp hạng "A" trên toàn tiểu bang
theo trang web coloradoschoolgrades.com

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • IB • Âm nhạc • Thể dục • Tiếng Tây
Ban Nha • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc •
Phục vụ Cộng đồng • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Câu lạc bộ Xã hội • Chương trình Giáo
dục Đặc biệt Mô hình 1 ECE và Nhu cầu Cảm xúc

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
ESL

MỨC TIẾN BỘ > 56.8% Đạt Yêu Cầu
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BROMWELL
Trường Tiểu học Bromwell là trường đã từng đoạt Giải Nơ Xanh (Blue Ribbon Award), có một
cộng đồng học sinh, giáo viên và phụ huynh tận tụy, năng động và biết quan tâm. Bromwell
đã nhận Giải thưởng Trường học Xuất sắc John Irwin từ tiểu bang và có tỉ lệ phần trăm cao
nhất các học sinh có kỹ năng đọc ngang mức trình độ cấp lớp ở DPS. Bromwell là một cộng
đồng hòa nhập, nơi chúng tôi bảo đảm mỗi học sinh đều chuyên tâm tham gia vào các trải
nghiệm học tập cách tân và thú vị.

HIỆU TRƯỞNG: Andrew Hodges
720-424-9330
bromwell.dpsk12.org
2500 E. Fourth Ave.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 310

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Nghệ thuật Thị
giác • Học tập Tổng hợp • Học tập Phù hợp với từng Cá nhân • STEM • Lãnh đạo
Học sinh • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc •
Phục vụ Cộng đồng

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
ESL

MỨC TIẾN BỘ > 65.9% Đạt Yêu Cầu

CARSON
Trường Tiểu học Carson có ba chương trình đặc biệt, trong đó bao gồm các lớp học thông
thường, các lớp học nghe nói và giao tiếp toàn diện cho học sinh điếc và lãng tai, và các lớp
Phát huy Tài năng và Năng khiếu Cao. Học sinh, giáo viên và nhân viên đều được đưa vào
trong mỗi chương trình. Các học sinh có nhiều cơ hội cùng làm việc và giao tiếp qua các
hoạt động “hỗn hợp”. Để biết thông tin ghi danh vào chương trình chuyên năng khiếu cao,
hãy xem trang 18.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Tiếng Tây Ban Nha

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

HIỆU TRƯỞNG: Anne Larkin
720-424-9090
carson.dpsk12.org
5420 E. First Ave.
Trường Chuyên dành cho Tài năng và
Năng khiếu Cao cho Lớp 3 đến lớp 5
(Lớp 1 và 2 tại Lowry)
CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 477
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học

MỨC TIẾN BỘ > 52.6% Đạt Yêu Cầu

Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
ESL
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CORY
HIỆU TRƯỞNG: Joan Weiser
720-424-8380
cory.dpsk12.org
1550 S. Steele St.
Trường Chuyên dành cho Tài năng
và Năng khiếu Cao
CẤP LỚP PHỤC VỤ: 1 đến 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 416
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường

Trường Tiểu học Cory là trường khu phố và là trường chuyên dành cho các học sinh Tài Năng
và Năng Khiếu Cao, phục vụ đối tượng học sinh từ lớp một đến lớp năm. Tại Trung tâm Giáo
dục Sơ cấp Stephen Knight có chương trình giáo dục dành cho lứa tuổi từ 3-5 và chương
trình mẫu giáo. Chúng tôi chú trọng đến việc học hỏi cả đời và khuyến khích một nền văn
hóa học đường tốt đẹp qua hệ thống hạnh kiểm Cory Creed. Cộng đồng phụ huynh của
chúng tôi rất tích cực tham gia các hoạt động của trường. Để biết thông tin ghi danh vào
chương trình chuyên năng khiếu cao, hãy xem trang 18.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Âm nhạc • Thể dục

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

Chương trình
Trước giờ học

Tổng quát > Xuất sắc

Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng

MỨC TIẾN BỘ > 88.6% Vượt Yêu Cầu

Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
ESL

CREATIVITY CHALLENGE COMMUNITY
HIỆU TRƯỞNG: Julia Shepherd
720-424-0630
c3.dpsk12.org
1551 S. Monroe St.
Trường Cách tân
CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 308
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học

Creativity Challenge Community (C3) ủng hộ niềm đam mê khám phá của trẻ em bằng cách
dành thời gian khám phá các sở thích cá nhân và trui rèn mối quan hệ hợp tác với cộng đồng
để thế giới bên ngoài trở thành lớp học của chúng tôi. Học sinh của chúng tôi tiếp thu kiến
thức môn học quan trọng, đồng thời phát triển nhiều kỹ năng tư duy phản biện cần thiết để
phát triển trong nền kinh tế toàn cầu thế kỷ 21.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh Mẫu giáo • Trọng tâm Nghệ thuật • Thể dục • STEM • Thi đấu hoặc Câu
lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Phục vụ Cộng đồng • Sổ kỷ
yếu hoặc Báo chí • Lãnh đạo Học sinh

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Xuất sắc

Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 84.2% Vượt Yêu Cầu
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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 vài năm qua.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Học tập theo Dự
án • Tiếng Tây Ban Nha • Nghệ thuật Thị giác • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập •
Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Phục vụ Cộng đồng • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí •
Câu lạc bộ Xã hội • Lãnh đạo Học sinh • Chương trình Giáo dục Đặc biệt Tự kỷ Chuyên
sâu Đa ngành

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Xuất sắc

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: 521
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 88.3% Vượt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
ESL
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GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH:
Kathy Benzel

TRƯỜNG NGÔN NGỮ DENVER —
KHU HỌC XÁ WHITEMAN

Khu học xá Whiteman (Mẫu giáo-lớp
3): 303-557-0852, 451 Newport St.

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. 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. Phải đánh giá trình độ ngôn ngữ khi ghi danh học sinh mới
từ lớp hai trở lên.

Khu học xá Gilpin (lớp 4-8):
303-777-0544, 2949 California St.
(Có tuyến xe buýt chạy liên tục
giữa các khu học xá)
denverlanguageschool.org
Trường Đặc quyền
CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 803
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Bữa sáng

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:

Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Dàn hợp xướng • Mỹ thuật • Trọng tâm
Quốc tế • Kết hợp Ngôn ngữ • Tiếng Trung - Quan thoại • Âm nhạc • Thể dục •
Tiếng Tây Ban Nha • STEM • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật
hoặc Âm nhạc • Câu lạc bộ dựa trên Sắc tộc hoặc Văn hóa • Phục vụ Cộng đồng • Sổ
kỷ yếu hoặc Báo chí • Lãnh đạo Học sinh

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
Song Ngữ

MỨC TIẾN BỘ > 71.2% Đạt Yêu Cầu

ELLIS
HIỆU TRƯỞNG: Nichole
Whiteman
720-424-7700
ellis.dpsk12.org
1651 S. Dahlia St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 450
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Sau giờ học

Tại Ellis, chúng tôi nỗ lực hướng đến sự xuất sắc trong học tập và phát triển nhân cách.
Chúng tôi coi trọng các lỗi lầm của mình bởi vì đó là lúc chúng tôi học tập tốt nhất. Chúng
tôi trân trọng sự đa dạng của mình bởi vì chúng tôi tin rằng điều đó giúp chúng tôi trở thành
một cộng đồng vững mạnh hơn. Mỗi trẻ em đều có quyền xác định, theo đuổi và đạt được
những ước mơ của mình và chúng tôi cam kết hỗ trợ lẫn nhau để biến điều đó thành hiện
thực cho mỗi học sinh tại Ellis.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:

Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp
4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Thể dục • Mỹ thuật • Học tập Phù
hợp với từng Cá nhân • Học tập theo Dự án • Học tập thông qua Phục vụ Cộng đồng
• Tiếng Tây Ban Nha • STEM • Lãnh đạo Học sinh • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm
nhạc • Câu lạc bộ dựa trên Sắc tộc hoặc Văn hóa • Câu lạc bộ Xã hội • Thi đấu hoặc
Câu lạc bộ Học tập • Các Chương trình Giáo dục Đặc biệt PLEX và Mô hình 1 ECE, Tổng
hợp Nhiều Lĩnh vực

Bữa sáng
Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
TNLI, ESL

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

MỨC TIẾN BỘ > 37.5% Gần đạt Yêu cầu
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HỌC VIỆN HIGHLINE ĐÔNG NAM
Trường Đặc quyền Học viện Highline tồn tại 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 kết quả 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.

HIỆU TRƯỞNG: Sarah Verni-Lau
303-759-7808
highlineacademy.org
2170 S. Dahlia St.
Trường Đặc quyền

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Tiếng Tây Ban Nha • Học tập Phù hợp với
từng Cá nhân • Nghệ thuật Thị giác • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ
Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Phục vụ Cộng đồng • Câu lạc bộ Xã hội • Lãnh đạo Học
sinh • Chương trình Tổng hợp Nhiều Lĩnh vực

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 528
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục

MỨC TIẾN BỘ > 52.4% Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
ESL

HOLM
Chúng tôi là một cộng đồng biết quan tâm, nơi trẻ em được coi trọng. Chúng tôi phục vụ các
học sinh từ cấp mầm non đến lớp năm. Giáo trình của chúng tôi có ba giờ dạy học chữ, trong
đó bao gồm đọc sách báo tài liệu chất lượng cao hàng ngày, hướng dẫn riêng từng em và
theo nhóm nhỏ và phát triển các kỹ năng cụ thể. Học sinh được học bằng tiếng Anh và tiếng
Tây Ban Nha ở mọi cấp lớp. Holm cũng chú trọng nhiều đến công nghệ.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo
• Âm nhạc • Thể dục • Nghệ thuật Thị giác • Chương trình Giáo dục Đặc biệt cấp độ
Nghiêm trọng Chuyên sâu Đa ngành

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Xuất sắc

HIỆU TRƯỞNG: James Metcalfe
720-424-6350
holm.dpsk12.org
3185 S. Willow Court
Khu vực Ghi danh cấp Tiểu học
vùng Viễn Đông Nam
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 480
Chuyên chở:
Khu vực Ghi danh
Đông Nam
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 88.9% Vượt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
TNLI, ESL
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JOE SHOEMAKER
HIỆU TRƯỞNG: Christine Fleming
720-423-9333
shoemaker.dpsk12.org
3333 S. Havana St.

Học sinh Trường Joe Shoemaker được trải nghiệm nền giáo dục thực sự của Colorado, coi
trọng môi trường đô thị và tự nhiên của chúng ta. Mô hình của chúng tôi kết hợp cộng đồng
học đường vững mạnh, Phương pháp Học tập Khám phá và giáo dục về môi trường. Tại
Shoemaker, học sinh có cảm giác hòa nhập và quan tâm đến việc học tập của mình bởi vì
việc đó có ý nghĩa với các em. Do đó, không có mục tiêu nào là quá sức và học sinh đạt được
thành tích cao hơn những gì các em tưởng ban đầu.

Trường Cách tân
Khu vực Ghi danh cấp Tiểu học
vùng Viễn Đông Nam
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 450
Chuyên chở:
Khu vực Ghi danh
Đông Nam

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:

Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp
4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Học tập Khám phá • Mỹ thuật • Thể
dục • STEM • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Chương trình Giáo dục Đặc biệt
Tự kỷ Chuyên sâu Đa ngành

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

Chương trình
Trước giờ học

Tổng quát > Diện Theo dõi Ưu tiên

Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 35.6% Gần đạt Yêu cầu

Các Dịch vụ ELA:
TNLI

LINCOLN
HIỆU TRƯỞNG: Janice Spearman
720-424-5990
lincoln.dpsk12.org
710 S. Pennsylvania St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 6
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 360
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng

Trường Tiểu học Lincoln nằm trong khu phố West Washington Park. Chúng tôi có một chương
trình truyền thống thông thường từ mẫu giáo đến lớp năm và chương trình Montessori dành
cho ECE đến lớp sáu. Đội ngũ giáo viên của chúng tôi cam kết cung cấp cho học sinh một nền
giáo dục mẫu mực. Các phụ huynh tích cực tham gia hoạt động của trường và tổ chức nhiều
sự kiện khác nhau để làm phong phú hơn các hoạt động học tập của học sinh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 3 • Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Montessori • Âm
nhạc • Thể dục • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Lãnh
đạo Học sinh

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
ESL
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MỨC TIẾN BỘ > 49% Gần đạt Yêu cầu

LOWRY
Trường Tiểu học Lowry coi trọng thành phần xuất thân đa dạng của học sinh. Các giáo viên
giỏi cung cấp một chương trình học hiệu quả trong môi trường nuôi duỡng, khuyến khích
học tập, chia sẻ và vui hưởng niềm vui tuổi thơ. Cơ sở giáo dục hiện đại của chúng tôi mở cửa
vào năm 2002 và là trung tâm hoạt động của khu phố. Chúng tôi tự hào có chương trình Tài
năng và Năng khiếu Cao, tăng thêm một lớp học vào mỗi năm về sau. Để biết thông tin ghi
danh vào chương trình chuyên năng khiếu cao, hãy xem trang 18.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • STEM • Thi đấu
hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Sổ kỷ yếu hoặc Báo
chí • Lãnh đạo Học sinh

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

HIỆU TRƯỞNG: Adrienne Nault
720-424-5910
lowry.dpsk12.org
8001 E. Cedar Ave.
Trường Chuyên dành cho Tài năng và
Năng khiếu Cao cho Lớp 1 đến lớp 2
(Lớp 3 đến lớp 5 tại Carson)
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 500
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học

Tổng quát > Diện Theo Dõi

Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng

MỨC TIẾN BỘ > 50.6% Đạt Yêu Cầu

Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
ESL

MCKINLEY-THATCHER
McKinley-Thatcher là trường khu phố có qui mô nhỏ, có thành phần đa dạng và ý thức
cộng đồng cao. McKinley-Thatcher nuôi dưỡng lòng ham học thông qua nền giáo dục trải
nghiệm, phương pháp tiếp cận phù hợp với từng cá nhân và hỗ trợ sự phát triển tiến bộ toàn
diện của trẻ em. Các nhân viên của chúng tôi tạo cảm hứng cho những học sinh vui tươi,
chân thực - là những em đã sẵn sàng khám phá thế giới. Học sinh đạt được mức học tập xuất
sắc, được hỗ trợ bởi các giáo viên và nhân viên - là những người tạo ra môi trường học tập
của thế kỷ 21, và khuyến khích sự phát triển về mặt giao tiếp xã hội và cảm xúc.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 3 • Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể
dục • STEM • Chương trình Tổng hợp Nhiều Lĩnh vực • Chương trình Giáo dục Đặc
biệt ECE Mô hình 1

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

HIỆU TRƯỞNG: Sonia Geerdes
720-424-5600
mckinleythatcher.dpsk12.org
1230 S. Grant St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 170
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
ESL

MỨC TIẾN BỘ > 82.3% Vượt Yêu Cầu
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MCMEEN
HIỆU TRƯỞNG: David Adams
720-424-5520
mcmeen.dpsk12.org
1000 S. Holly St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 615
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo
• Âm nhạc • Thể dục • Nghệ thuật Thị giác • Học tập Phù hợp với từng Cá nhân •

Chương trình
Trước giờ học

STEM • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Câu

Chương trình
Sau giờ học

Lãnh đạo Học sinh

Bữa sáng
Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
TNLI, ESL
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Trường Tiểu học McMeen là ngôi trường tuyệt vời, nơi tất cả mọi người đều được an toàn,
tôn trọng và hoan nghênh. Chúng tôi tạo điều kiện cho những cá nhân có ý thức về văn hóa
trở thành những người có lòng vị tha, trắc ẩn và nhiệt tình, thực sự là tấm gương mẫu mực.
Ngoài chương trình hướng dẫn giảng dạy xuất sắc, chúng tôi còn có chương trình sau giờ
học gọi là Đại học McMeen, được thiết kế để nâng cao tác động của nhà trường đến cộng
đồng. Chúng tôi cũng cung cấp phương pháp hướng dẫn giảng dạy bằng tiếng Tây Ban Nha
song ngữ.

lạc bộ dựa trên Sắc tộc hoặc Văn hóa • Phục vụ Cộng đồng • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí •

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

MỨC TIẾN BỘ > 55.8% Đạt Yêu Cầu

HỌC VIỆN PLACE BRIDGE
Học viện Place Bridge cung cấp một chương trình học khắt khe cho học sinh, bao gồm các
lớp học nâng cao ở từng 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:

Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo •
AVID • Ban nhạc • Dàn hợp xướng • Tiếng Pháp • Tiếng Ý • Âm nhạc • Thể dục •
Tiếng Tây Ban Nha • Nghệ thuật Thị giác • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Sổ
kỷ yếu hoặc Báo chí • Lãnh đạo Học sinh • Trung tâm dành cho Học sinh mới • Trung
tâm Y tế tại Trường thuộc Denver Health • Chương trình Giáo dục Đặc biệt Chuyên sâu
Đa ngành

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

HIỆU TRƯỞNG: Brenda Kazin
720-424-0960
place.dpsk12.org
7125 Cherry Creek North Drive
Trường Cách tân
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 950
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục

MỨC TIẾN BỘ > 51.7% Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
ESL, TNLI

ROCKY MOUNTAIN PREP CREEKSIDE

Hiệu trưởng: Austen Kassinger

Rocky Mountain Prep Creekside chú trọng đến sự nghiêm khắc và đam mê trong học tập
và phát triển nhân cách. Chúng tôi chú trọng đến việc giúp học sinh chuẩn bị cho chương
trình đại học bốn năm và xa hơn nữa qua giáo trình ôn luyện đại học, phát triển nhân cách và
phương pháp giảng dạy theo nhóm nhỏ. Các giá trị chính là kim chỉ nam của trường chúng
tôi: Kiên trì, Xuất sắc, Phiêu lưu và Tử tế.

720-863-8920
rockymountainprep.org
7808 Cherry Creek South Drive, Bldg.
3-300
Trường Đặc quyền

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 3 • Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Học tập Tổng hợp
• Mỹ thuật • Thể dục • STEM • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ
thuật hoặc Âm nhạc • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Câu lạc bộ Xã hội • Lãnh đạo Học sinh
• Chương trình Giáo dục Đặc biệt Chuyên sâu Đa ngành

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 610
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 60.6% Đạt Yêu Cầu

Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
ESL
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TRƯỜNG HỌC TẬP KHÁM PHÁ ROCKY MOUNTAIN
Hiệu trưởng: Chad Burns
303-759-2076
rmsel.org
1700 Holly St.
Trường thuộc Ban Dịch vụ Giáo dục
Hợp tác (BOCES)
CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 450
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa trưa

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 phản biện, là những công dân, và là
người thích khám phá, sống thực tế và phát triển theo đời sống thực tế. Là trường công lập
mà quý vị có thể lựa chọn ghi danh, RMSEL hoạt động qua sự 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. 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:
Tiếng Anh Mẫu giáo • AVID • Học Song Song • Cơ hội Thực tập • Thể dục • Tiếng
Tây Ban Nha • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Câu
lạc bộ Xã hội • Lãnh đạo Học sinh

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

Các Dịch vụ ELA:
ESL

KHÔNG CÓ MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG SPF

KHÔNG CÓ MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG SPF

SAMUELS
Hiệu trưởng: Cesar Rivera
720-424-4450
samuels.dpsk12.org
3985 S. Vincennes Court
Khu vực Ghi danh cấp Tiểu học
vùng Viễn Đông Nam
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 500
Chuyên chở:
Khu vực Ghi danh
Đông Nam
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng

Trường Tiểu học Samuels quyết tâm giáo dục các trẻ em hôm nay cho thế giới ngày mai và
tạo điều kiện giúp các học sinh của trường theo đuổi việc học tập cả đời. Để giúp học sinh
chuẩn bị thêm cho tương lai, chúng tôi hợp tác với Campos EPC để thiết kế phòng thực
hành STEM của chúng tôi. Tại Samuels, chúng tôi khuyến khích một môi trường tôn trọng và
ngưỡng mộ đối với tất cả mọi người.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo
• Âm nhạc • Thể dục • STEM • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ
thuật hoặc Âm nhạc • Phục vụ Cộng đồng • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Câu lạc bộ Xã
hội • Lãnh đạo Học sinh

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
TNLI, ESL

MỨC TIẾN BỘ > 49.7% Gần đạt Yêu cầu
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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:
Tiếng Anh Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Tiếng Tây Ban Nha • STEM • Phục vụ
Cộng đồng • Lãnh đạo Học sinh

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Xuất sắc

HIỆU TRƯỞNG: Kurt Siebold
720-424-4150
slavens.dpsk12.org
3000 S. Clayton St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 746
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
ESL

MỨC TIẾN BỘ > 85.2% Vượt Yêu Cầu

SOUTHMOOR
Trường Tiểu học Southmoor cam kết khuyến khích học sinh học tập bằng một chương trình
học hiệu quả, kết hợp các môn đọc, viết, toán, nghiên cứu xã hội và khoa học. Chúng tôi còn
có các môn học đặc biệt như nghệ thuật, âm nhạc và thể dục. Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ
trợ một phòng máy với nhiều máy tính hiện đại cũng như máy tính bảng và Ipad để mượn
về lớp. Mỗi lớp học cũng được trang bị Bảng Promethean. Để biết thông tin ghi danh vào
chương trình chuyên năng khiếu cao, hãy xem trang 18.

HIỆU TRƯỞNG: Sarina Compoz
720-424-3930
southmoor.dpsk12.org
3755 S. Magnolia Way
Trường Chuyên dành cho
Tài năng và Năng khiếu Cao

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Ban nhạc • Học
tập Phù hợp với từng Cá nhân • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Lãnh đạo Học
sinh

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 465
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng

MỨC TIẾN BỘ > 53.6% Đạt Yêu Cầu

Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
ESL
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STECK
HIỆU TRƯỞNG: Robin Kline
720-424-3870
steck.dpsk12.org
450 Albion St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 355
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường

Trường Tiểu học Steck là trường khu phố có mức xếp hạng cao, khuyến khích học sinh đạt
kết quả học tập xuất sắc, phát triển giao tiếp xã hội và cảm xúc, cũng như nuôi dưỡng ý thức
cộng đồng cao. Các giáo viên đều là chuyên gia về một trong các môn học căn bản: toán,
nghệ thuật, nghiên cứu xã hội hoặc đọc viết. Nhờ việc sử dụng mô hình giảng dạy "học
nhóm", các học sinh được học với các giáo viên bộ môn từ lớp hai đến lớp năm. Có chương
trình mầm non và mẫu giáo cả ngày.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Thể dục • Nghệ thuật Thị giác • Âm nhạc

Chương trình
Trước giờ học

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

Chương trình
Sau giờ học

Tổng quát > Xuất sắc

Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 86.7% Vượt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
ESL

STEELE
HIỆU TRƯỞNG: Cindy Kapeller
720-424-3720
steele.dpsk12.org
320 S. Marion Parkway
CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 490
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học

Trường Tiểu học Steele coi việc cung cấp cho học sinh cơ hội phát triển về mặt học thuật, xã
hội và cảm xúc đều quan trọng như nhau. Chúng tôi hiểu sự khỏe mạnh, an lành về mặt xã
hội và cảm xúc của học sinh là điều thiết yếu đối với thành tích học tập của các em. Các nhân
viên của chúng tôi ưu tiên tạo dựng quan hệ vững chắc với các học sinh và gia đình. Steele
cung cấp chương trình giáo dục nghiêm ngặt, được thiết kế để giúp học sinh hào hứng,
được thử thách yêu cầu cao và khuyến khích các em chuyên tâm tham gia. Nhân viên Steele
cam kết xây dựng quan hệ hợp tác với phụ huynh nhằm cung cấp nền giáo dục tối ưu cho
các học sinh của chúng tôi.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Lãnh đạo Học sinh

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Bữa sáng
Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
Song Ngữ
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MỨC TIẾN BỘ > 52.7% Đạt Yêu Cầu

81

TRUNG TÂM GIÁO DỤC SƠ CẤP STEPHEN KNIGHT
HIỆU TRƯỞNG: Sheila Deacon
720-424-6500
skcee.dpsk12.org
3245 E. Exposition Ave.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến Mẫu
giáo
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 340
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học

Trung tâm Giáo dục Sơ cấp Stephen Knight (SKCEE) quyết tâm phục vụ các học sinh mầm
non và mẫu giáo trong một môi trường dành riêng cho các học sinh nhỏ tuổi nhất. SKCEE
cung cấp cho học sinh một chương trình học thực hành, năng động, phong phú, thích hợp
với trình độ phát triển, trong một môi trường học tập an toàn. Các giáo viên có giấy phép
hành nghề của trường chúng tôi là các chuyên gia về giáo dục mầm non.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 3 • Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Âm nhạc •
Thể dục • Tiếng Tây Ban Nha • Chương trình Giáo dục Đặc biệt Tự kỷ ECE • Chương
trình Giáo dục Đặc biệt Mô hình 1 ECE

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Xuất sắc

Bữa sáng
Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
ESL

MỨC TIẾN BỘ > 85.7% Vượt Yêu Cầu

UNIVERSITY PARK
HIỆU TRƯỞNG: Eric Atonna
720-424-3410
uparkelementary.org
2300 S. St. Paul St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 444
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

University Park phục vụ các học sinh trong một môi trường học chú trọng đến khuyến khích
phát triển một cộng đồng học sinh biết tôn trọng và có trách nhiệm, biết chia sẻ niềm đam
mê khám phá và ham học. Chúng tôi cam kết giáo dục trẻ em toàn diện và chú trọng đến
các môn học có yêu cầu khắt khe. Chúng tôi coi trọng các môn nghệ thuật, công nghệ, tư
duy phản biện, các lựa chọn lành mạnh và sự đa dạng. Chúng tôi có chương trình Mầm non
tại Trung tâm Giáo dục Sơ cấp Stephen Knight.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh Mẫu giáo • Ban nhạc • Tiếng Pháp • Âm nhạc • Thể dục • Tiếng Tây Ban
Nha • Công nghệ • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm
nhạc • Phục vụ Cộng đồng • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Câu lạc bộ Xã hội • Lãnh đạo
Học sinh • Chương trình Giáo dục Đặc biệt về Nhu cầu Cảm xúc

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
ESL

MỨC TIẾN BỘ > 52.3% Đạt Yêu Cầu
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VÙNG TÂY NAM
Barnum

Grant Ranch

Munroe

Castro

Gust

Newlon

Trường Cộng đồng CMS

Johnson

Học viện Pascual LeDoux

Kaiser

Rocky Mountain Prep Southwest

Denison Montessori

Trường Tiểu học KIPP Sunshine
Peak

Schmitt

Doull

Knapp

STRIVE Prep – Ruby Hill

Force

Học viện Traylor

Godsman

Học viện Nghệ thuật Sáng tạo
Kunsmiller

Goldrick

Học viện Toán và Khoa học

College View
DCIS tại Fairmont

Trường Quốc tế Sabin

Valverde
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BARNUM
HIỆU TRƯỞNG: Elizabeth Vinson
720-424-9590
barnum.dpsk12.org
85 Hooker St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 480
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Sau giờ học

Trường Tiểu học Barnum đang dần tiến đến mức xuất sắc. Barnum cung cấp chương trình
giáo dục mầm non cả ngày cho đến lớp năm. Các chương trình gồm STEM, nhảy/múa, Học
Anh Ngữ, công nghệ, thư viện, truyền thông đa phương tiện, kịch nghệ, giáo dục thể chất,
âm nhạc và giáo dục đặc biệt cấp độ nhẹ/vừa.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo
• Âm nhạc • Thể dục • STEM • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Lãnh đạo
Học sinh

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục

MỨC TIẾN BỘ > 57.6% Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
TNLI

CASTRO
HIỆU TRƯỞNG: Robert Villarreal
720-424-8990
castro.dpsk12.org
845 S. Lowell Blvd.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 317
Chương trình
Sau giờ học

Trường Tiểu học Richard T. Castro phục vụ cho cộng đồng Tây Nam Denver từ năm 1902.
Chúng tôi cố gắng là một trường gương mẫu về thành tích học tập. Tại Castro, chúng tôi tạo
một môi trường thú vị và thuận lợi, nơi học sinh, giáo viên và phụ huynh được trân trọng và
hỗ trợ. Các nhà giáo dục của Castro tạo cảm hứng cho học sinh biết lưu tâm và nhạy cảm về
mặt văn hóa. Chúng tôi dạy học sinh các kỹ năng giao tiếp vững chắc để thành công trong
xã hội toàn cầu. Chúng tôi quyết tâm đạt trình độ xuất sắc - đơn giản là vì chúng tôi không
nghĩ là có cách nào khác.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Câu lạc bộ Nghệ
thuật hoặc Âm nhạc • Lãnh đạo Học sinh

Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
TNLI, ESL

MỨC TIẾN BỘ > 62.2% Đạt Yêu Cầu

84

TRƯỜNG CỘNG ĐỒNG CMS
Trường Cộng đồng Charles M. Schenck là một trường Beacon phục vụ học sinh từ mẫu giáo
đến lớp năm, chú trọng đến nền giáo dục song ngữ. CMS có chương trình song ngữ một
chiều cho học sinh nào cần đến các dịch vụ song ngữ cũng như có lựa chọn học bằng tiếng
Anh cho các gia đình không cần đến dịch vụ song ngữ.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mẫu giáo • Thể dục • Nghệ thuật • Âm nhạc • Tiếng Tây Ban Nha

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

HIỆU TRƯỞNG: Néstor Bravo
720-424-4300
cmscommunityschool.dpsk12.org
1300 S. Lowell Blvd.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 270
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 59.9% Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
Song Ngữ

COLLEGE VIEW
College View có thành phần học sinh đa dạng, xuất thân từ các nền văn hóa và ngôn ngữ
khác nhau. Chúng tôi mong muốn giáo dục các em trở thành những công dân có ích, biết
tôn trọng, là những người trân trọng sự đa dạng và sẵn sàng cho những thử thách trong thế
giới không ngừng thay đổi này. Chúng tôi có quan hệ vững chắc với các phụ huynh và cộng
đồng và tự hào có Trung tâm Cơ hội cho Gia đình để giúp tiếp cận nhiều thế hệ nhằm giáo
dục trẻ em toàn diện.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp
4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Chương trình Hỗ trợ Học sinh Thổ dân
Châu Mỹ • Thể dục • STEM • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ
thuật hoặc Âm nhạc • Chương trình Giáo dục Đặc biệt về Nhu cầu Cảm xúc

HIỆU TRƯỞNG: Shelley
Boberschmidt
720-424-8660
collegeview.dpsk12.org
2675 S. Decatur St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 445
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Bữa sáng

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
TNLI, ESL

MỨC TIẾN BỘ > 63.9% Đạt Yêu Cầu
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DCIS TẠI FAIRMONT
HIỆU TRƯỞNG: Helen Butts
720-424-7620
dcisfairmont.dpsk12.org
520 W. Third Ave.
Trường Cách tân
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 460
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học

Thông qua chương trình giảng dạy mẫu mực, chú trọng đến việc khám phá các nền văn hóa
và đa ngôn ngữ, DCIS tại Fairmont sẽ giúp học sinh phát triển thành những người có tư duy
độc lập, hào hứng để dẫn dắt thế giới và cộng đồng của em. Tầm nhìn mục tiêu của chúng
tôi là một ngày nào đó, tất cả trẻ em đều có cơ hội phát triển kiến thức học tập, các kỹ năng
và quan điểm toàn cầu, cần thiết để dẫn dẵn các cộng đồng và thế giới của các em.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng
Tây Ban Nha Mẫu giáo • Trọng tâm Quốc tế • Âm nhạc • Chương trình Hỗ trợ Học sinh
Thổ dân Châu Mỹ • Thể dục • Tiếng Tây Ban Nha • STEM • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ
Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Câu lạc bộ dựa trên Sắc tộc hoặc Văn
hóa • Phục vụ Cộng đồng • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Lãnh đạo Học sinh • Chương
trình Giáo dục Đặc biệt cấp độ Nghiêm trọng Chuyên sâu Đa ngành và Mô hình 1 ECE

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

Bữa sáng

Tổng quát > Diện Theo Dõi

Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 42.6% Gần đạt Yêu cầu

DENISON MONTESSORI
HIỆU TRƯỞNG:
Elza Guajardo (Lâm thời)
720-424-8080
denison.dpsk12.org
1821 S. Yates St.

Denison là một trong vài trường Montessori duy nhất tại Colorado thuộc hệ thống trường
công lập, qua đó tạo điều kiện để nền giáo dục Montessori chất lượng cao dễ dàng tiếp cận
cho tất cả mọi gia đình. Sử dụng phương pháp Montessori đích thực, Denison nỗ lực giúp
học sinh chuẩn bị cho thời thế của chính các em bằng cách: đáp ứng các nhu cầu thể chất, trí
tuệ, giao tiếp xã hội, cảm xúc và học tập của trẻ, truyền cảm hứng để các em phát triển đến
mức tiềm năng tối đa và trở thành các thành viên đóng góp cho xã hội cũng như kết hợp các
trải nghiệm của trường học, gia đình và cộng đồng của các em.

Trường Chuyên
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 6
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 400
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4
• Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Montessori • Âm nhạc • Thể dục

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Bữa sáng
Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
ESL
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MỨC TIẾN BỘ > 68.5% Đạt Yêu Cầu

DOULL
Trường Tiểu học Doull là ngôi trường hợp tác của những người ham học hỏi cả đời. Các giáo
viên và nhân viên của chúng tôi cam kết bảo đảm giúp học sinh đạt kết quả học tập xuất sắc,
phát triển ý thức cộng đồng mạnh mẽ và thường xuyên nâng cao thành tích học tập của học
sinh cho cộng đồng đa dạng của chúng tôi. Mới đây, mức xếp hạng của trường Doull về kết
quả học tập tăng đáng kể theo đánh giá của chính quyền liên bang và DPS.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng
Tây Ban Nha Mẫu giáo • Mỹ thuật • Âm nhạc • Thể dục • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ
Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Phục vụ Cộng đồng • Sổ kỷ yếu
hoặc Báo chí • Câu lạc bộ Xã hội • Lãnh đạo Học sinh • Chương trình Giáo dục Đặc
biệt Chuyên sâu Đa ngành và Mô hình 1 ECE

HIỆU TRƯỞNG: Jodie Carrigan
720-424-8000
doull.dpsk12.org
2520 S. Utica St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 475
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 56.7% Đạt Yêu Cầu

FORCE
Trường Force được xếp hạng là trường có kết quả học tập và mức tiến bộ học tập cao, với
các giáo viên được biểu dương ở cấp Học Khu và tiểu bang do kết quả vượt mức yêu cầu.
Ngoài các môn học khắt khe, chúng tôi cũng có chương trình bồi dưỡng miễn phí sau giờ
học, cung cấp rất nhiều hoạt động để hỗ trợ và mở rộng việc học. Force đã nhận một khoản
trợ cấp để mở rộng công việc của mình với việc giáo dục trẻ em toàn diện.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:

Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4
• Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Mỹ thuật • Lãnh
đạo Học sinh • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí • Chương trình Giáo dục Đặc biệt về Nhu cầu
Cảm xúc

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

HIỆU TRƯỞNG: Valerie Burke
720-424-7400
force.dpsk12.org
1550 S. Wolff St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 500
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 64.4% Đạt Yêu Cầu
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GODSMAN
HIỆU TRƯỞNG:
Davon Renfrow (Lâm thời)
720-424-7060
godsman.dpsk12.org
2120 W. Arkansas Ave.
Trường Cách tân
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 470
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng

Trường Tiểu học Godsman cung cấp một môi trường học tập nghiêm ngặt và cố gắng hướng
tới trách nhiệm cá nhân của học sinh. Chúng tôi có chương trình giảng dạy bằng tiếng Tây
Ban Nha và tiếng Anh đến hết lớp năm dành cho những học sinh học tiếng Anh. Godsman
có chương trình ngày học kéo dài. Học sinh chọn một lớp bồi dưỡng như nhảy/múa, nấu ăn,
thể thao hoặc chơi nhạc cụ.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:

Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4
• Tiếng Anh Mẫu giáo • Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Mỹ thuật
• Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Câu lạc bộ
dựa trên Sắc tộc hoặc Văn hóa • Phục vụ Cộng đồng • Câu lạc bộ Xã hội • Lãnh đạo
Học sinh

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

Bữa trưa

Tổng quát > Diện Theo Dõi

Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 37.5% Gần đạt Yêu cầu

GOLDRICK
HIỆU TRƯỞNG: Jessica Ridgway
720-424-6980
goldrick.dpsk12.org
1050 S. Zuni St.

Trường Tiểu học Goldrick đang chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng đạt thành công trong thế
kỷ 21 ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học và nghề nghiệp. Thành công của
chúng tôi là dựa trên các kỳ vọng cao, văn hóa học đường tích cực, coi trọng sự đa dạng và
cam kết làm việc phối hợp giữa giáo viên, học sinh và gia đình. Chúng tôi cung cấp phương
pháp giảng dạy khắt khe, phù hợp với từng cá nhân, các chương trình và cơ hội học tập mở
rộng giúp phát huy các nét tính cách tích cực và kỹ năng lãnh đạo.

Trường Cách tân
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 485
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
TNLI, ESL
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo
• Thể dục • Kịch nghệ • Nghệ thuật Thị giác • Nguồn Trợ giúp Cộng đồng

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

MỨC TIẾN BỘ > 70.5% Đạt Yêu Cầu

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. 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:

Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo
• AVID • Ban nhạc • Âm nhạc • Thể dục • Tiếng Tây Ban Nha • STEM • Thi đấu
hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Sổ kỷ yếu hoặc Báo
chí • Lãnh đạo Học sinh •

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

HIỆU TRƯỞNG: Patricia Hurrieta
720-424-6880
grantranch.dpsk12.org
5400 S. Jay Circle
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 485
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

Tổng quát > Diện Theo Dõi

Các Dịch vụ ELA:
ESL

MỨC TIẾN BỘ > 55% Đạt Yêu Cầu

GUST
Trường Tiểu học Gust là trường tiểu học truyền thống và là trường chuyên Tài năng và Năng
khiếu Cao, phục vụ hơn 650 học sinh. Các chương trình của chúng tôi gồm giáo dục mầm
non theo tiêu chuẩn Qualistar cho đến lớp năm, có chương trình Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng
Anh, cũng như các ngôn ngữ khác. Chúng tôi có một chương trình học với trọng tâm truyền
thống là môn đọc, viết, toán, khoa học và nghiên cứu xã hội. Để biết thông tin ghi danh vào
chương trình chuyên năng khiếu cao, hãy xem trang 18.

HIỆU TRƯỞNG: Joanne Lander
720-424-6560
gust.dpsk12.org
3440 W. Yale Ave.
Trường Chuyên dành cho
Tài năng và Năng khiếu Cao

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4
• Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Tài năng và Năng khiếu Cao • Âm nhạc
• Thể dục • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc •
Phục vụ Cộng đồng • Chương trình Giáo dục Đặc biệt về Nhu cầu Cảm xúc

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 695
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 64.3% Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
TNLI, ESL

89

JOHNSON
HIỆU TRƯỞNG: Elliott Lepert
720-424-6290
johnson.dpsk12.org
1850 S. Irving St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 370
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
TNLI, ESL

Trường Tiểu học Johnson có nền giáo dục toàn diện, khác biệt và đáp ứng nhu cầu dành
cho các học sinh từ cấp Mầm non đến lớp năm. Trường chúng tôi có chương trình Giảng
dạy bằng Tiếng Mẹ đẻ Chuyển tiếp (TNLI) và có phần học Anh ngữ trong giáo trình chính
để đáp ứng nhu cầu của các thành phần học sinh có nền văn hóa đa dạng. Chúng tôi sử
dụng phương pháp của một trường học cộng đồng, kết hợp các cơ hội học tập mở rộng và
chương trình học tùy chỉnh phù hợp với từng cá nhân.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo
• Âm nhạc • Học tập Phù hợp với từng Cá nhân • Thể dục • Nghệ thuật Thị giác •
Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Sổ kỷ yếu
hoặc Báo chí • Lãnh đạo Học sinh

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

MỨC TIẾN BỘ > 67.1% Đạt Yêu Cầu

KAISER
HIỆU TRƯỞNG: Michael Rowley
720-424-6210
kaiser.dpsk12.org
4500 S. Quitman St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 370
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng

Trường Tiểu học Kaiser phục vụ Bowmar Heights và các khu phố xung quanh với một giáo
trình truyền thống và môi trường học tập có yêu cầu cao. Các chương trình mầm non và mẫu
giáo của chúng tôi là nền tảng để học sinh tiếp tục học tập và đạt thành tích. Kaiser có các
môn nghệ thuật, âm nhạc, thể dục, chương trình giữ trẻ sau giờ học, dạy kèm, nhiều câu lạc
bộ khác nhau và trường cũng tham gia Lễ hội Shakespeare của DPS.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 3 • Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể
dục • Chương trình Giáo dục Đặc biệt Tự kỷ ECE • Chương trình Giáo dục Đặc biệt Mô
hình 1 ECE • Chương trình Giáo dục Đặc biệt Tự kỷ Chuyên sâu Đa ngành

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
ESL

MỨC TIẾN BỘ > 45.4% Gần đạt Yêu cầu
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TRƯỜNG TIỂU HỌC KIPP SUNSHINE PEAK
Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho học sinh một giáo trình yêu cầu cao, dựa theo tiêu
chuẩn, phù hợp văn hóa, coi trọng thành tích học tập và sự phát triển tiến bộ về cá nhân,
tính cách và văn hóa. Trường KSPE cam kết hỗ trợ học sinh qua nền giáo dục ôn luyện chuẩn
bị cho đại học nghiêm ngặt. Mục tiêu của chúng tôi là giúp học sinh phát triển kiến thức,
kỹ năng và các ưu điểm tính cách cần thiết để thành công trong suốt sự nghiệp học tập và

HIỆU TRƯỞNG: Darby West
720-452-2572
kippcolorado.org
3400 W. Nevada Place

trong thế giới cạnh tranh sau này. Chúng tôi có truyền thống học tập xuất sắc trong 15 năm.

Trường Đặc quyền

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:

CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 1
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 125

ECE-lớp 3 • ECE-lớp 4 • Mẫu giáo

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
KHÔNG CÓ MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG SPF

Chương trình
Trước giờ học
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

KHÔNG CÓ MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG SPF

Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
TNLI

!

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC VIỆN KIPP
SUNSHINE PEAK
Trường Trung học Cơ sở Học viện KIPP Sunshine Peak bắt đầu từ năm học lớp năm. Tìm
thêm thông tin trong cuốn Cẩm nang Hướng dẫn Ghi danh các Trường học Xuất sắc dành
cho cấp trung học cơ sở và phổ thông.
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KNAPP
HIỆU TRƯỞNG: Shane Knight
720-424-6130
knapp.dpsk12.org
500 S. Utica St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 560
Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục

Trường Tiểu học Knapp nằm ở trung tâm cộng đồng Westwood song ngữ của Denver. Với
giáo trình giảng dạy chặt chẽ bao gồm môn đọc, viết, toán, nghiên cứu xã hội và khoa học,
các học sinh tạo dựng một nền tảng học vấn vững chắc. Trường Knapp còn giúp tăng cường
hiệu quả học tập với các môn âm nhạc, thể dục, nghệ thuật và công nghệ.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo •
Âm nhạc • Thể dục • Nghệ thuật Thị giác • Chương trình Tổng hợp Nhiều Lĩnh vực

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 77.6% Đạt Yêu Cầu

HỌC VIỆN NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO KUNSMILLER
HIỆU TRƯỞNG: Heather Walton
720-424-0200
kcaa.dpsk12.org
2250 S. Quitman Way

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. Học sinh tiềm năng phải dự các sự kiện ghi danh. Liên lạc với nhà
trường để biết thêm thông tin.

Trường Chuyên
Khu vực Ghi danh cấp Trung học Cơ
sở phía Tây và Tây Nam dành cho lớp
6 đến 8
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 950
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Sau giờ học

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Trọng tâm Nghệ thuật • Mỹ thuật • Các
lớp Danh dự • Thể dục • Tiếng Tây Ban Nha • Nghệ thuật Thị giác • Thi đấu hoặc
Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí •
Lãnh đạo Học sinh • Trung tâm Y tế tại Trường thuộc Denver Health

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

Bữa sáng
Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
TNLI, ESL
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MỨC TIẾN BỘ > 46.6% Gần đạt Yêu cầu

HỌC VIỆN TOÁN VÀ KHOA HỌC
Tại Học viện Lãnh đạo Toán và Khoa học, tất cả mọi người đều vừa là người học, người dạy,
và vừa là người lãnh đạo. Qua một giáo trình có yêu cầu cao, học sinh học tất cả các môn,
trong đó đặc biệt chú trọng đến việc tiếp thu kiến thức và các kỹ năng cần thiết để bảo đảm
trở thành những người lãnh đạo thành công của tương lai.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • STEM

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

CÁC GIÁO VIÊN CHÍNH:
Rebecca Lane
Blaire Ritchie
720-424-1310
msla.dpsk12.org
451 S. Tejon St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 144
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Sau giờ học

MỨC TIẾN BỘ > 64.8% Đạt Yêu Cầu

Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
TNLI

MUNROE
Munroe nằm trong khu phố Westwood ở vùng Tây Nam Denver và dạy rất nhiều học sinh
học Anh ngữ. Là trường học cộng đồng, Munroe ưu tiên hàng đầu cho thành tích của học
sinh và sự tham gia của phụ huynh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo
• Âm nhạc • Thể dục • Mỹ thuật • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

HIỆU TRƯỞNG: Abigail D. Brown
720-424-5230
munroe.dpsk12.org
3440 W. Virginia Ave.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 490
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

MỨC TIẾN BỘ > 50.8% Đạt Yêu Cầu

Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
TNLI, ESL
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NEWLON
Newlon là trường có Chương trình Giảng dạy Ngôn ngữ Mẹ đẻ Chuyển tiếp (TNLI), nơi các
học sinh có tiếng mẹ đẻ là tiếng Tây Ban Nha sẽ được học trong chương trình giảng dạy hỗ
trợ các em học các kỹ năng tiếng Anh. Newlon tự hào được phục vụ một cộng đồng ngày
càng đa dạng – có năm ngôn ngữ nói được sử dụng trong trường chúng tôi. Newlon cũng tự
hào là Trung tâm Học tập Kết nối Khám phá (Discovery Link).

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo
• Âm nhạc • Thể dục • STEM • Nghệ thuật Thị giác • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc
Âm nhạc • Câu lạc bộ dựa trên Sắc tộc hoặc Văn hóa • Câu lạc bộ Xã hội • Lãnh đạo
Học sinh • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập

HIỆU TRƯỞNG: Rob Beam
720-424-5150
newlon.dpsk12.org
361 Vrain St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 470
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Sau giờ học

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 81.5% Vượt Yêu Cầu

HỌC VIỆN PASCUAL LEDOUX
Học viện Pascual LeDoux là trung tâm Mầm non đầu tiên của Học khu Công lập Denver ở
vùng Tây Nam Denver. Cả giáo trình và môi trường học tập mới được thiết kế đặc biệt và điều
chỉnh để phù hợp với các học sinh nhỏ tuổi. Chúng tôi tự hào về giáo trình đã từng đoạt giải
thưởng của chúng tôi - một giáo trình toàn diện theo đúng các tiêu chuẩn về giáo dục mầm
non. Chúng tôi thật sự tin tưởng vào tầm quan trọng của việc phụ huynh tham gia.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4
• Thể dục • Nghệ thuật Thị giác • Chương trình Giáo dục Đặc biệt Mô hình 1 ECE

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

HIỆU TRƯỞNG: Leticia Jara-Leake
720-423-9240
pascualledoux.dpsk12.org
1055 S. Hazel Court
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 270
Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 79.1% Đạt Yêu Cầu
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ROCKY MOUNTAIN PREP SOUTHWEST
HIỆU TRƯỞNG: Jennifer Reese
720-863-8920
rockymountainprep.org
911 S. Hazel Court
Trường Đặc quyền
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 437
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng

Rocky Mountain Prep Tây Nam chú trọng đến sự nghiêm khắc và đam mê trong học tập và
phát triển nhân cách. Chúng tôi chú trọng đến việc giúp học sinh chuẩn bị cho chương trình
đại học bốn năm và xa hơn nữa qua giáo trình ôn luyện đại học, phát triển nhân cách và
phương pháp giảng dạy theo nhóm nhỏ. Các giá trị chính là kim chỉ nam của trường chúng
tôi: Kiên trì, Xuất sắc, Phiêu lưu và Tử tế.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh ECE-lớp 4 • Tiếng Anh Mẫu giáo • Học tập Tổng hợp • Thể dục • Tiếng Tây
Ban Nha • STEM • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Trung tâm Y tế tại Trường
thuộc Denver Health

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

Bữa trưa

Tổng quát > Diện Theo Dõi

Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
ESL

MỨC TIẾN BỘ > 62.5% Đạt Yêu Cầu

QUỐC TẾ SABIN
HIỆU TRƯỞNG: Kirsten Frassanito
720-424-4520
sabin.dpsk12.org
3050 S. Vrain St.
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 700

Trường Tiểu học Quốc tế Sabin cung cấp Chương trình Văn bằng Tú tài Quốc tế (IB) ở trình
độ Sơ cấp. Qua phương pháp giáo dục định hướng học sinh và dựa trên nhu cầu, mục tiêu
của chúng tôi là phát triển học sinh trở thành những người biết quan tâm, hiểu biết và ham
học hỏi - những người sẽ giúp tạo dựng một thế giới hòa bình hơn qua sự tôn trọng và thấu
hiểu giữa các nền văn hóa và trên toàn cầu.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo

Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường

• Văn bằng Tú tài Quốc tế • Âm nhạc • Học tập Phù hợp với từng Cá nhân • Thể dục

Chương trình
Trước giờ học

cấp độ Nghiêm trọng Chuyên sâu Đa ngành

Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa

• Học tập theo Dự án • Tiếng Tây Ban Nha • STEM • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm
nhạc • Lãnh đạo Học sinh • Chương trình Giáo dục Đặc biệt Chuyên sâu Đa ngành và

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
TNLI, ESL

MỨC TIẾN BỘ > 65.1% Đạt Yêu Cầu
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SCHMITT
Chúng tôi đặt kỳ vọng cao đối với các học sinh của mình và khuyến khích các em "vươn đến
các vì sao". Trọng tâm của toàn trường là Các tiêu chuẩn của Tiểu bang về Kiến thức Phổ cập
Căn bản, môi trường học tập nghiêm ngặt, ngôn ngữ học thuật, và tinh thần hợp tác thông
qua các nguồn hỗ trợ bằng kỹ thuật số và các nguồn lực thích hợp khác. Ngoài ra, học sinh
cũng được học các lớp thể dục, nghệ thuật và âm nhạc. Chúng tôi cũng có chương trình sau
giờ học và công nghệ trong mỗi lớp học. Học sinh chúng tôi tốt nghiệp và rời trường Schmitt
với các kỹ năng để thành công ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và cao hơn nữa.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo •
Ban nhạc • Thể dục • Tiếng Tây Ban Nha

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

HIỆU TRƯỞNG: Jesse Tang
720-424-4230
schmitt.dpsk12.org
1820 S. Vallejo St.
Trường Cách tân
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 310
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục
Các Dịch vụ ELA:
TNLI, ESL

MỨC TIẾN BỘ > 59.9% Đạt Yêu Cầu

STRIVE PREP – RUBY HILL
STRIVE Prep là nơi mà mỗi một học sinh đều cố gắng nỗ lực để vào đại học và thành công
trong suốt cuộc đời. Mỗi ngày chúng tôi truyền cảm hứng để học sinh có tư duy biện chứng,
giao tiếp truyền đạt rõ ràng và hợp tác cởi mở. Bằng cách cân chương trình học tập yêu cầu
cao với việc vui chơi và ăn mừng, chúng tôi khích lệ tính hiếu kỳ, sáng tạo và khả năng ở mỗi
đứa trẻ. Tại STRIVE Prep, con quý vị có thể khám phá nhiều cơ hội để phát triển sự tự tin và
các kỹ năng trọn đời, cần thiết để thành công ở đại học và xa hơn nữa.

HIỆU TRƯỞNG: Alexa Mason
720-460-2800
striveprep.org
2626 W. Evans Ave.
Trường Đặc quyền

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Nghệ thuật Thị giác • Chương trình Giáo
dục Đặc biệt Chuyên sâu Đa ngành

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

CẤP LỚP PHỤC VỤ: Mẫu giáo đến
lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 527
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục

MỨC TIẾN BỘ > 59.3% Đạt Yêu Cầu

Các Dịch vụ ELA:
ESL
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HỌC VIỆN TRAYLOR
HIỆU TRƯỞNG: Dawn Carrico
720-424-3480
traylor.dpsk12.org
2900 S. Ivan Way

Học viện Traylor là trường học khu phố ở vùng Tây Nam Denver, nơi mọi học sinh nhận được
nền giáo dục vững chắc, toàn diện trong một môi trường học tập chu đáo, lấy học sinh làm
trọng tâm. Các lớp học được bố trí sao cho có thể đáp ứng được nhu cầu của tất cả các học
sinh qua phương pháp hướng dẫn kiểu hội thảo, gộp học nhóm, điều chỉnh đa dạng, và gộp
lại nhiều phương pháp giảng dạy với việc học chú trọng đến các chiến lược tư duy nhận thức
và siêu nhận thức. Tại Traylor, chúng tôi chú trọng đến phát triển trẻ em toàn diện.

Trường Chuyên
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 475
Chuyên chở:
Lộ trình xe buýt
Thông thường
Chương trình
Trước giờ học

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo
• Dàn hợp xướng • Âm nhạc • Thể dục • STEM • Thi đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập •
Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Lãnh đạo Học sinh • Sổ kỷ yếu hoặc Báo chí

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:

Chương trình
Sau giờ học

TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

Bữa sáng
Bữa trưa
Các Dịch vụ ELA:
TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 52.6% Đạt Yêu Cầu

VALVERDE
HIỆU TRƯỞNG: Andrew Schutz
720-424-3250
valverde.dpsk12.org
2030 W. Alameda Ave.
Trường Cách tân
CẤP LỚP PHỤC VỤ: ECE đến lớp 5
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 320
Chương trình
Sau giờ học
Bữa sáng
Bữa trưa
Nội qui Trang phục hoặc
Đồng phục

Valverde có chương trình học khắt khe, giúp chuẩn bị cho tất cả các học sinh sẵn sàng trở
thành công dân toàn cầu trong thế kỷ 21. Các giáo viên giỏi và giàu kinh nghiệm cam kết
nuôi dưỡng phát triển học sinh toàn diện trong một môi trường học tập an toàn và biết quan
tâm. Chương trình học toàn diện của chúng tôi được bổ trợ qua phương pháp giảng dạy
theo chủ đề về âm nhạc, nghệ thuật, thư viện, công nghệ, và Thể dục.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 4 • Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ECE-lớp 3
• Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Mẫu giáo • Âm nhạc • Thể dục • Mỹ thuật • Thi
đấu hoặc Câu lạc bộ Học tập • Câu lạc bộ Nghệ thuật hoặc Âm nhạc • Lãnh đạo Học
sinh • Chương trình Giáo dục Đặc biệt Tự kỷ ECE

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018:
Tổng quát > Diện Theo Dõi

Các Dịch vụ ELA:
TNLI

MỨC TIẾN BỘ > 37.2% Gần đạt Yêu cầu
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LEARN MORE.
DO MORE.
SHARE MORE.

INTERNET ESSENTIALS FROM COMCAST
SM

AFFORDABLE, HIGH-SPEED INTERNET
Internet Essentials gives you access to affordable, highspeed Internet. You may qualify if you have at least one child
who is eligible for the National School Lunch Program, receive
HUD housing assistance, or are a low-income veteran who
receives state and/or federal assistance.
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$

95

NO CONTRACT

per month + tax

ACCESS TO 40 1-HOUR
SESSIONS OF XFINITY WiFi
HOTSPOTS OUTSIDE THE
HOME EVERY 30 DAYS

NO CREDIT CHECK
NO INSTALLATION FEE
IN-HOME WiFi INCLUDED

APPLY NOW

InternetEssentials.com
1-855-8-INTERNET
Restrictions apply. Not available in all areas. Limited to Internet Essentials service for new residential customers meeting certain eligibility criteria. Advertised price applies to a single
outlet. Actual speeds may vary and are not guaranteed. After initial participation in the Internet Essentials program, if a customer is determined to be no longer eligible for the program
and elects a different Xfinity Internet service, regular rates will apply to the selected Internet service. Subject to Internet Essentials program terms and conditions. WiFi Hotspots: Available
in select locations. Requires compatible WiFi-enabled laptop or mobile device. Limited to forty 60-minute sessions per 30-day period per person/account. If session is terminated before
60 mins. remaining time expires. Unused time does not carry over to subsequent sessions or 30-day periods. Not responsible for lost data resulting from terminated Internet session or any other
reason. A maximum of up to 10 devices may be registered to a single Xfinity WiFi On Demand account. May not be combined with other offers. Call 1-855-846-8376 for restrictions and
complete details, or visit InternetEssentials.com. © 2018 Comcast. All rights reserved. 2101AFFLY-BIL-0818

