Các bạn học sinh và gia đình thân mến,
chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm xây dựng cộng đồng trong tuần này! Lễ cắt băng khánh thành sẽ là một sự
kiện đáng nhớ với sự chào đón của Thành viên Hội đồng trường, Angela Cobian và các bài phát biểu của các
học sinh của chúng tôi. Bữa tối sẽ được phục vụ trong nhà ăn, công việc của sinh viên sẽ được hiển thị và các
buổi biểu diễn của sinh viên sẽ giải trí khi chúng tôi thưởng thức bữa ăn cùng nhau. Lễ cắt băng khánh thành bắt
đầu lúc 5 giờ chiều tại lối vào phía trước mới của chúng tôi. Xem hộp NGÀY QUAN TRỌNG bên dưới và / hoặc
chương trìnhcủa JRC FFKtrên trang web để biết tất cả các sự kiện thú vị sẽ đưa chúng ta đến với nhau như một
Cộng đồng Chỉ huy trong tuần này.
Xin chúc mừng Jason Clymer và gia đình đã chào đón một bé trai xinh đẹp vào thế giới! Xem pic dưới đây - anh
ấy là 9lbs 2oz. :)
Một mình chúng ta có thể làm rất ít; cùng nhau, chúng ta có thể làm được rất nhiều người - Helen Keller.
Với lòng biết ơn,
Tiffany Almon
Hiệu trưởng

CẬP NHẬT và NHỚ NHỚ: Các

★ cuộc phỏng vấn theo dõi Đại học đang ở trong quán ăn từ 2:45 - 4:45 vào ngày 23/9. Nhiều bạn nhận
được một email với lời mời tham gia. Một số email bị trả lại vì chúng được nhập vào ứng dụng của
bạn không chính xác. Nếu bạn không nhận được lời mời và hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến và
bản cứng, hãy xem bà Almon.
★ Tuần lễ Homecoming bắt đầu từ ngày 9/9. Vũ điệu Homecoming là vào ngày 10/5, bạn phải có 93%
người tham dự.
★ Học sinh có thể kiếm được 1,0% điểm khi tham gia bằng cách tham gia dạy kèm City Year AFter
School từ 3 - 4 trong quán cà phê. Bạn phải có giấy phép có chữ ký của phụ huynh / người giám hộ
để tham dự sau giờ học (bạn có thể nhận được giấy phép từ Ambrosia trong văn phòng chính). Nếu
bạn có thời gian nghỉ, bạn có thể làm việc với City Year trong quán ăn tự làm ở nhà hoặc Khan
Academy và kiếm 0,5% điểm khi tham dự. Bạn phải làm việc toàn bộ thời gian nghỉ để kiếm được
0,5% điểm này.
★ Học sinh được chào đón tham gia cùng giáo viên hoặc nhân viên khác ăn trưa VÀ nhận hỗ trợ
trước, sau giờ học và trong bữa trưa; nhưng, cần phải vượt qua. Học sinh có thể nhận được một lượt
sử dụng lại từ giáo viên / nhân viên mà họ muốn đến thăm hoặc thư viện và Trung tâm Tương lai
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trong ngày học.
★ Hội đồng sinh viên và các lớp học kinh doanh CTE đang thực hiện một đề xuất cho các điểm đỗ xe
cao cấp.

★ Các lỗ chậu trong lô học sinh sẽ được vá và các đường kẻ sẽ được sơn lại (có số để xác định các
điểm cao cấp) càng sớm càng tốt. Chúng tôi cũng đang xem xét các vấn đề thoát nước trong lô
đó.
★ Tôi đã yêu cầu Giám sát Cơ sở của chúng tôi đảm bảo bảo trì mùa đông đang diễn ra trong các
trường học của chúng tôi mỗi khi tuyết rơi.
★ Các cuộc gọi Robo sẽ về nhà khi một học sinh vắng mặt không có lý do. Xin miễn vắng mặt trong
vòng 24 giờ. Hãy liên hệ với Tiffany (720-423-4330) nếu bạn gặp vấn đề với dòng tham dự của chúng
tôi. Chúng tôi mong muốn cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời và tôi cần biết khi nào chúng tôi
không đáp ứng được kỳ vọng này.
★ Người cao niên sẽ chỉ được yêu cầu học 4 tín chỉ Học kỳ 2 nếu họ đang trên đường tốt nghiệp.
★ Một số phụ huynh sinh viên năm nhất đã yêu cầu con họ được phép rời khỏi trường với anh chị lớn
hơn trong giờ ăn trưa. Nếu bạn muốn sinh viên năm nhất của bạn có thể rời khỏi khuôn viên trường,
vui lòng in và hoàn thànhnày g
 iấy phép. Bản sao cứng sẽ có sẵn tại văn phòng chính của chúng tôi
nếu bạn không có quyền truy cập in ấn dễ dàng.
★ Nếu bạn cần đón học sinh của mình, vui lòng đến văn phòng chính và chúng tôi sẽ gọi lớp của học
sinh để gửi chúng xuống. Vì lý do bảo mật, chúng tôi muốn bạn đến hơn là gọi đường dây chính của
chúng tôi.
★ Học sinh được yêu cầu đeo dây buộc và mang theo ID mỗi ngày để nhân viên có thể dễ dàng xác
định học sinh lớp trên và Sinh viên năm nhất với sự cho phép những người có thể rời khỏi trường để
ăn trưa. Điều này cũng giúp để
nhanh chóng xác định ai có thời gian tắt khi lịch thi đấu được in trên mặt sau của id sinh viên
★ Sinh viên với một người lái xe hợp lệ của giấy phép, đăng ký, và bằng chứng về bảo hiểm có thể mua
được đường chuyền bãi đậu xe với $ 20 tại sảnh chính đầu hôm thứ Hai. Chúng tôi yêu cầu những
sinh viên đỗ xe trong bãi sinh viên của chúng tôi phải có thẻ đậu xe.
★ Nếu bạn muốn tham gia Kết nối Chỉ huy, hiệp hội sinh viên giáo viên phụ huynh / giáo viên của chúng
tôi, vui lòng gửi email cho Tiffany theo địa chỉ t Tiffany_almon@dpsk12.org.

Ngày quan trọngngày (nhữngnày cũng sẽ được cập nhật trên RCalWiki trên trang web)

24/24: L ễ cắt băng khánh thành nhà ăn và lối vào trước 5 - 6 giờ chiều. Nếu bạn không thể thực hiện buổi lễ,
bạn có thể tham quan trường vào lúc 9 giờ sáng thứ ba.
27/9 - Ảnh chụp lại
27/9 - K
 ết thúc sáu tuần !! Chúng tôi sẽ không gửi báo cáo tiến độ bản sao tại nhà trừ khi gia đình yêu cầu,
điểm cuối sẽ được đưa ra vào cuối tam cá nguyệt
9/30 - 10/5 - TUẦNxem HOMECOMINGRCalWiki để biết chi tiết
10/8: Kiểm tra thực hành P / SAT SAT ngày, CHI TIẾT ĐẾN
10/15: Hội nghị phụ huynh giáo viên 4 - 7 giờ tối
10/16: Hội nghị phụ huynh giáo viên 4 - 7 giờ tối
18/10: Không có trường học cho học sinh - Ngày trao đổi hội nghị
10/21: Không có trường học cho học sinh - giáo viên chuyên nghiệp phát triển
10/22: Không có trường học cho học sinh - giáo viên phát triển chuyên nghiệp
TRANG CHỦ TRÒ CHƠI TUẦN NÀY
9/24 - Đỉnh Vista tại JFK 4/5/6: 30pm
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9/27 - Cổng vào JFK 4/5/6 : 30 GIỜ
BÓNG ĐÁ 9/23 - JV Denver West tại JFK 4:15 PM
SOFTBALL 9/26 - Đóng gói Trò chơi XANH Denver South tại JFK 4:15 PM
CROSS QUỐC GIA 9/17 - Nhiều trường học tại Công viên thành phố 2:30 PM
SOCCER 27/9 - Northfield tại JFK 4: 00/5: 30pm
CHEERLEADING Cổ vũ tại trò chơi SOCCER 9/27!

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ KHÓA HỌC TRƯỚC CAO CẤP SAT:

Khóa học luyện thi SAT chi phí thấp tại JFK vào mùa thu này
Bạn có cần thi SAT nhưng không đủ khả năng chi 1000 đô la + cho các lớp dự bị?
Chúng tôi đã có bạn bảo hiểm. Sẽ có một khóa học luyện thi SAT đặc biệt với chi phí thấp, chất lượng cao
tại JFK High.
Khóa học dự bị toàn diện này sẽ diễn ra tại JFK từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11.
Toàn bộ khóa học kéo dài hơn 28 giờ với 3 bài kiểm tra thực hành có chi phí chỉ $ 145 (cộng với tài liệu
khóa học) và HỌC BỔNG S AW ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG nếu bạn không thể trang trải chi phí này (EMAIL MRS.
ALMON ĐỂ ÁP DỤNG CHO HỌC BỔNG). Vui lòng áp dụng ASAP tại Campusprep.org, vì không gian bị giới
hạn.
Chúng tôi đã hợp tác với Đại học Denver và cung cấp các khóa học SAT / ACT ở đó trong hơn 5 năm.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi sẽ mang khóa học trực tiếp đến bạn tại JFK. Giáo viên của khóa học là một
người ghi bàn hàng đầu về SAT, người đã dạy SAT trong vài năm.
Lịch trình:
Thứ Tư 2: 50-5: 50pm
10/16, 10/23, 10/30, 11/6, 11/13, 11/20
Các kỳ thi thực hành có chủ đích: TBD
Vui lòng đăng ký ASAP tại Campusprep.org, vì sẽ có nhiều ứng dụng hơn không gian có sẵn. Gửi email bất
kỳ câu hỏi để testprep@colorado.edu.
* Xin vui lòng gửi tất cả các câu hỏi về khóa học cho chúng tôi và không cho các trường học.

Huy Hiện PRIDE
P tính chuyên nghiệp
R tôn trọng
tôi bao gồm
D cống hiến
E xuất sắc

XEMNÀY LINK CHO MỘT DANH MỤC sinh viên đã được vinh
danh tại lễ kỷ niệm SINH VIÊN CỦA CHÚNG TÔI Để biểu diễn
PRIDE
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