Happy New Year Commander Families!
I want to offer you a warm welcome to semester two and provide you with critical communications and updates
that you will need in order to support the academic, social, and emotional success of your child.
We had so many celebrations in semester 1 including over 100 students earning academic letters, 10 students
receiving all league selections in various athletics, over 50% of our Senior class submitting college applications,
many of our students receiving scholarships to college, launching our Space Lab (unique to JFK namesake schools),
the fall play, Macbeth, and the Winter Concert were incredible successes, 28 new members inducted into National
Honor Society, and many more!
We continue to face the challenges of poor student attendance, which has a strong correlation to student
achievement. In fact, 57.5% of our student population is experiencing chronic absenteeism, meaning they have
missed over 10% of the school year so far (equaling more than 9 total excused or unexcused absences). According
to the National Center for Educational Statistics, attendance is a key indicator that significantly correlated with
high school graduation (2005).
It is our duty to hold all of our students to high standards in order to provide them with the rich learning
opportunities they require to realize their potential and achieve success in any post-secondary pathway; but we
can’t do it alone, parents and guardians, we need your help! Please check Parent Portal weekly to track your child’s
grades and attendance. Encourage your child(ren) to maintain a 93% attendance and to attend after school
tutoring on Mondays through Thursdays from 3:00 to 4:00 PM with City Year in order to keep their grades up.
Maintaining a 93% attendance is required to walk at graduation, attend Prom, and to participate in
end of year celebrations for Freshmen and Sophomores. Students can earn points towards their attendance by
attending office hours with their teachers, after school tutoring with City Year Corp Members, and by spending
their off period with a City Year Corp Member preparing for Math and Literacy College Readiness.
Academic excellence is a priority at Kennedy, with this comes academic honesty. I’d like to remind all students and
families that Kennedy is a place of integrity and P.R.I.D.E. We will enforce a strict policy on plagiarism of any kind
from this point forward. Any student engaging in any form of plagiarism (see pages 22 and 23 of the student
handbook on the JFK website) will receive a zero for the assignment. We know that our students strive to embody
P.R.I.D.E. each day and we hope clarity in our policies and alignment with collegiate policies will support them in
their journey towards excellence.
We look forward to many more successes and overcoming challenges with grace and togetherness as we embark
on a new semester and new decade! We are stronger together!
With love and gratitude,
Tiffany Almon
Proud Principal of John F. Kennedy High School
tiffany_almon@dpsk12.org
720-423-4330
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Feliz año nuevo Families!
Quiero ofrecerle una bienvenida al semestre dos y proporcionarte comunicaciones críticas y actualizaciones que
necesitará para apoyar el éxito académico, social y emocional de su hijo.
Tuvimos tantas celebraciones en el semestre uno, incluidos más de 100 estudiantes que obtuvieron cartas
académicas, 10 estudiantes que recibieron todas las selecciones de la liga en diversos deportes, más del 50% de
nuestra clase de Seniors que presentaron solicitudes para la universidad, lanzando nuestro Space Lab (exclusivo de
las escuelas homónimas de JFK), la obra de otoño, Macbeth y el Concierto de Invierno fueron éxitos increíbles, 28
nuevos miembros ingresaron en la Sociedad Nacional de Honor, ¡y muchos más!
Continuamos enfrentando los desafíos de la escasa asistencia de los estudiantes, que tiene una fuerte correlación
con el rendimiento estudiantil. El 57.5% de nuestra población estudiantil está experimentando ausentismo crónico,
lo que significa que hasta ahora han perdido más del 10% del año escolar (lo que equivale a más de 9 ausencias
totales justificadas o injustificadas). Según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas, la asistencia es un
indicador clave que se correlacionó significativamente con la graduación de la escuela secundaria (2005).
Es nuestro responsabilidad mantener a todos nuestros estudiantes con altos estándares para proporcionarles las
oportunidades de aprendizaje que requieren para alcanzar su potencial y alcanzar el éxito en cualquier camino
postsecundario; pero no podemos hacerlo solos, padres y tutores, ¡necesitamos su ayuda! Por favor revise el
Portal de Padres semanalmente para rastrear las calificaciones y asistencia de su hijo. Anime a su (s) hijo (s) a
mantener un 93% de asistencia y a asistir a clases particulares después de la escuela de lunes a jueves de 3:00 a
4:00 PM con City Year para mantener sus calificaciones altas. Se necesitan mantener un 93% de asistencia para
caminar en la graduación, asistir al baile de graduación y participar en Celebraciones de fin de año para estudiantes
de primer año y segundo año. Los estudiantes pueden ganar puntos para su asistencia asistiendo a las horas de
oficina con sus maestros, tutoría después de la escuela con miembros de City Year Corp, y pasando su período libre
con un miembro de City Year Corp que se prepara para la preparación universitaria de matemáticas y
alfabetización.
La excelencia académica es una prioridad en Kennedy, con esto viene la honestidad académica. Me gustaría
recordar a todos los estudiantes y familias que Kennedy es un lugar de integridad y P.R.I.D.E. A partir de este
momento, aplicaremos una política estricta sobre plagio de cualquier tipo. Cualquier estudiante que participe en
cualquier forma de plagio (consulte las páginas 22 y 23 del manual del estudiante en el sitio web de JFK) recibirá un
cero por la tarea. Sabemos que nuestros estudiantes se esfuerzan por encarnar a PRIDE cada día y esperamos que
la claridad en nuestras políticas y la alineación con las políticas universitarias los apoyen en su camino hacia la
excelencia.
¡Esperamos muchos más celebraciones y superar desafíos con gracia y unión mientras nos embarcamos en un
nuevo semestre y una nueva década! ¡Somos más fuertes juntos!
Con amor y gratitud,
Tiffany Almon
Orgulloso Director de La Escuela Secundaria John F. Kennedy
tiffany_almon@dpsk12.org
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Chúc mừng năm mới Tư lệnh F amflower!
Tôi muốn chào đón bạn vào học kỳ hai và cung cấp cho bạn những thông tin và cập nhật quan trọng mà bạn sẽ
cần để hỗ trợ sự thành công trong học tập, xã hội và tình cảm của con bạn.
Chúng tôi đã có rất nhiều lễ kỷ niệm trong học kỳ 1 bao gồm hơn 100 sinh viên nhận được thư học thuật, 10 sinh
viên nhận được tất cả các lựa chọn giải đấu trong các môn điền kinh khác nhau, hơn 50% lớp Cao cấp nộp đơn
đăng ký vào đại học, nhiều sinh viên của chúng tôi nhận được học bổng vào đại học, ra mắt Phòng thí nghiệm
Không gian của chúng tôi (duy nhất cho các trường học tên JFK), vở kịch mùa thu, Macbeth và Winter Concert là
những thành công đáng kinh ngạc, 28 thành viên mới được giới thiệu vào Hiệp hội danh dự quốc gia, và nhiều
hơn nữa!
Chúng tôi tiếp tục đối mặt với những thách thức của việc đi học kém, có mối tương quan chặt chẽ với thành tích
của học sinh. Trên thực tế, 57,5% dân số học sinh của chúng tôi đang trải qua sự vắng mặt mãn tính, có nghĩa là
họ đã bỏ lỡ hơn 10% năm học cho đến nay (bằng hơn 9 lần vắng mặt có lý do hoặc không có lý do). Theo Trung
tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia, điểm danh là một chỉ số quan trọng tương quan đáng kể với tốt nghiệp trung
học (2005).
Nhiệm vụ của chúng tôi là giữ tất cả các học sinh của mình đạt tiêu chuẩn cao để cung cấp cho họ cơ hội học tập
phong phú mà họ yêu cầu để nhận ra tiềm năng của mình và đạt được thành công trong bất kỳ con đường sau
trung học nào; nhưng chúng tôi không thể làm điều đó một mình, cha mẹ và người giám hộ, chúng tôi cần sự giúp
đỡ của bạn! Vui lòng kiểm tra Cổng thông tin dành cho phụ huynh hàng tuần để theo dõi điểm số và sự tham dự
của con bạn. Khuyến khích (các) con của bạn duy trì tỷ lệ đi học 93% và tham gia dạy kèm sau giờ học từ thứ Hai
đến thứ Năm, từ 3:00 đến 4:00 chiều với Năm Thành Phố để duy trì điểm số. Duy trì tỷ lệ tham gia 93% l à cần
thiết để đi bộ khi tốt nghiệp, tham dự Prom và tham gia lễ kỷ niệm cuối năm cho sinh viên năm nhất và năm thứ
hai. Học sinh có thể kiếm được điểm khi tham dự bằng cách tham dự giờ làm việc với giáo viên của mình, sau khi
dạy kèm với các Thành viên của City Year Corp và bằng cách dành thời gian nghỉ ngơi với Thành viên City Year
Corp chuẩn bị cho môn Toán và Văn học sẵn sàng.
Sự xuất sắc trong học tập là ưu tiên hàng đầu tại Kennedy, với điều này là sự trung thực trong học tập. Tôi muốn
nhắc nhở tất cả học sinh và gia đình rằng Kennedy là một nơi toàn vẹn và HƯỚNG DẪN Chúng tôi sẽ thực thi
một chính sách nghiêm ngặt về đạo văn dưới bất kỳ hình thức nào kể từ thời điểm này trở đi. Bất kỳ sinh viên
nào tham gia vào bất kỳ hình thức đạo văn nào (xem trang 22 và 23 của sổ tay sinh viên trên trang web của JFK) sẽ
nhận được số không cho bài tập này. Chúng tôi biết rằng các sinh viên của chúng tôi cố gắng thể hiện PRIDE mỗi
ngày và chúng tôi hy vọng sự rõ ràng trong chính sách của chúng tôi và sự liên kết với các chính sách của trường
đại học sẽ hỗ trợ họ trong hành trình hướng tới sự xuất sắc.
Chúng tôi mong muốn có nhiều thành công hơn và vượt qua những thử thách với sự duyên dáng và gắn bó khi
chúng tôi bắt đầu một học kỳ mới và một thập kỷ mới! Chúng ta mạnh mẽ hơn cùng nhau!
Với tình yêu và lòng biết ơn,
Tiffany Almon
Hiệu trưởng tự hào của trường trung học John F. Kennedy
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