Các gia đình thân mến,
Tuần trước là một khởi động đáng kinh ngạc cho năm học 19-20. Thật là một niềm vui tuyệt đối khi
được biết tất cả các con trai và con gái tuyệt vời của bạn khi chúng tôi dạy, củng cố và mô hình
hóa các giá trị PRIDE của chúng tôi về Chuyên nghiệp, Tôn trọng, Hòa nhập, Tận tâm và Xuất sắc.
Nhiều sinh viên đã đăng ký tuần trước, trong đó đưa số lượng đăng ký sinh viên của chúng tôi nhiều
hơn 100 so với dự kiến. Nhiều sinh viên muốn tham dự Kennedy, và đây là một điều tuyệt vời! Tuy
nhiên, chúng tôi sẽ cần phải thuê thêm giáo viên để giảm quy mô lớp học. Ủy ban hợp tác trường
học (CSC) là một ủy ban thông báo quá trình ra quyết định chi tiêu cho các quyết định chi tiêu và
các ưu tiên của trường. Ủy ban này bao gồm ít nhất 3 phụ huynh, 1 thành viên cộng đồng, giáo
viên và Hiệu trưởng. Chúng tôi sẽ triệu tập CSC vào thứ Hai tuần này từ 4 - 6 giờ chiều trong quán ăn
để đưa ra quyết định về việc thuê (các) vị trí giáo viên nào ngay lập tức để giảm quy mô lớp học.
Hãy tham gia với chúng tôi, vì đây là một cuộc họp CÔNG. Nếu bạn muốn trở thành thành viên của
CSC, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ t Tiffany_almon@dpsk12.org.
Ngoài ra, Back to School Night là WEDNESDAY NÀY! Chúng tôi rất vui mừng được nói
chuyện với bạn nhiều hơn về các lớp học mà con bạn đang theo học, trường học của
chúng tôi và tất cả các cơ hội chúng tôi cung cấp. Đây sẽ là món ăn nhẹ phục vụ và cả
gia đình bạn đều được chào đón.
Trân trọng,
Tiffany Almon
chính

CẬP NHẬTvà nhắcnhở:

★ Đây làcủa chúng tôi HỌC SINH SỔ TAY
★ lớpbắt đầu vào lúc 7:30 sắc nét. Tất cả học sinh phải đúng giờ đến mỗi lớp mỗi ngày.
Mỗi giây hướng dẫn đều quan trọng tại Kennedy, vui lòng đảm bảo rằng con trai và /
hoặc con gái của bạn có mặt đúng giờ mỗi ngày.
★ Nếu một học sinh chậm trễ ba lần, họ sẽ có một bữa trưa làm việc để bù vào công
việc bị bỏ lỡ và lên chiến lược với một trong những Điều phối viên của chúng tôi về
cách đến lớp đúng giờ.
★ Nếu bạn cần đón con, vui lòng đến văn phòng chính và chúng tôi sẽ gọi lớp của con
bạn 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 mỗi ngày để nhân viên có thể dễ dàng xác
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định những học sinh lớp trên có thể rời khỏi trường để ăn trưa. Điều này cũng giúp
nhanh chóng xác định ai có thời gian nghỉ khi lịch trình được in ở mặt sau của id
★ sinh viên Sinh viên có bằng lái xe hợp lệ, đăng ký và bằng chứng bảo hiểm có thể
mua thẻ đậu xe với giá 20 đô la tại sảnh chính bắt đầu vào thứ Hai. Sau tuần tới,
chúng tôi sẽ yêu cầu những học sinh đỗ trong lô học sinh của chúng tôi phải có thẻ
đậu xe.
★ Các sinh viên đã có cơ hội đăng ký để nhận một tủ khóa vào tuần trước trong bữa
trưa, nếu một

★
★

★

★
★

sinh viên chưa nhận được một tủ khóa và muốn một cái, họ có thể nhìn thấy ông
Thompson trong quán ăn trong bữa trưa.
Nếu con bạn cần một chiếc ba lô, chúng có thể thấy Annie Walden-Newman trong
phòng 229, Colorado Kids for Kids tặng gần 1000 ba lô cho học sinh của chúng tôi !!!
Quy định trang phục của chúng tôi khá đơn giản và phù hợp với Chính sách của Học
khu. Chúng tôi yêu cầu học sinh cởi mũ và mũ trùm đầu trong trường và cơ thể của
họ được che kín từ ngực xuống dưới. Chúng tôi tin rằng quy tắc trang phục giúp
chúng tôi phù hợp với giá trị Chuyên nghiệp của chúng tôi.
Do sự gia tăng số lượng đăng ký, con bạn có thể trải qua một sự thay đổi lịch trình khi
chúng tôi cố gắng để thậm chí ra quy mô lớp học. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để
tôn vinh các yêu cầu khóa học của họ từ mùa xuân.
WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI S UPD ĐƯỢC CẬP NHẬT HÀNG NGÀY!
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 trọng (cũng sẽ được cập nhật trên RCalWiki trên trang web)

8/30: Hội chợ thể thao và câu lạc bộ trong Hội trường chính JFK trong bữa trưa - điều này đã bị trì hoãn
một tuần do tuần đầu tiên bận rộn :)
8/11: Đêm đến trường từ 5 - 7 giờ tối trong- XIN HÃY ĐẾN AN
8-28 và 8/8: Hình ảnh của trường phòng tập thể dụctrong phòng tập thể dục
9/17: Hình ảnh cao cấp (áo phông cao cấp sẽ có trong tuần lễ Lao động)
9 / 24: Nghi thức cắt băng khánh thànhy cho quán ăn và lối vào trước 5 - 6 giờ chiều

Cập nhật Thể thao:

bóng chuyền trận đấu mở cửa:
Varsity - 4 trận (lần TBD) vào thứ bảy ngày 31 tháng tám tại Lincoln Tournament
V / JV đội / C - Thứ Ba ngày 03 tháng 9 đi vs Alameda (lần 4-5-6 pm)
BÓNG ĐÁ Bóng đá JFK Varsity sẽ tổ chức Frederick vào ngày 30 tháng 8 lúc 4 giờ chiều tại All City Field (South High
School).
Bóng đá JFK JV sẽ đến Frederick vào ngày 29 tháng 8 lúc 4 giờ chiều tại trường trung học Frederick.

Các chỉ huy thể hiện PRID
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P tính chuyên nghiệp
R tôn trọng
Tôi bao gồm
D cống hiến
E xuất sắc
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