Các học sinh và gia đình thân mến,
Tuần này tôi đã có cơ hội gặp gỡ Hội đồng sinh viên của chúng tôi lần đầu tiên của năm học 19-20, và phản hồi
được đưa ra rất mạnh mẽ! Chúng tôi hợp tác để đảm bảo truyền thống của trường được tôn vinh và JFK là nơi
sinh viên có thể phát triển mạnh về mặt học thuật, xã hội và tình cảm. Các sinh viên đã giúp tôi nhận ra rằng Hội
trường chính là nơi tụ họp và một cách sinh viên xây dựng cộng đồng là bằng cách tụ tập tại Sảnh chính trong
bữa trưa; do đó, chúng tôi đồng ý rằng miễn là học sinh thể hiện Niềm tự hào và Xuất sắc bằng cách tự dọn
dẹp, họ có thể ngồi ở sảnh để ăn trong bữa trưa. Chúng tôi cũng đang nghĩ ra một kế hoạch để bắt đầu một
truyền thống trong đó Người cao niên có giấy phép, đăng ký và bảo hiểm hợp lệ có thể ghi tên mình vào xổ số
để vẽ chỗ đỗ xe.
Phụ huynh và học sinh, vui lòng đến và đưa ra phản hồi, đặt câu hỏi, v.v. cho tôi trong Real Talk với Tiffany vào
lúc 8 giờ sáng và 4 giờ chiều vào thứ Hai trong Phòng JFK.
Trân trọng,
Tiffany Almon
Hiệu trưởng

CẬP NHẬT và NHỚ NHỚ:

★ Năm học sau khi đi học diễn ra vào mỗi thứ Hai đến thứ Năm, từ 2:45 - 4pm trong quán cà phê của
chúng tôi. Học sinh phải xuất trình trong Giấy phép Phụ huynh để tham dự. Đây là một cơ hội tuyệt vời
cho sinh viên để nhận được hỗ trợ từ các sinh viên tốt nghiệp Đại học trong chương trình Năm Thành
phố của chúng tôi.
★ Các ứng dụng TRACK CAO CẤP là do HÀNG NGÀY !!! Đây là chương trình MIỄN PHÍ sau giờ học mà
nhiều sinh viên của chúng tôi quan tâm, nhưng có không gian hạn chế, vì vậy hãy đăng ký hoàn
thành ứng dụng của bạn !!! Tìm hiểu thêm thông tin ở đây.
★ Nếu bạn có một thời gian nghỉ, bạn được chào đón để học trong thư viện và trong nhà ăn, bạn cũng
được chào đón để nghiên cứu các trường đại học và cơ hội học bổng trong Trung tâm Tương lai.
Thành viên City Year Corp sẽ có máy tính xách tay trong nhà ăn để bạn hoàn thành công việc ở
trường HOẶC vào Khan Academy để thực hành cho Accuplacer / SAT / P / SAT.
★ 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.
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★ 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
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. 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 trọng (cũng sẽ được cập nhật trên RCalWiki trên trang web)

9/9: Trò chuyện thực sự với Tiffany trong phòng JFK lúc 8 giờ sáng và 4 giờ chiều ngày 17 tháng
9: Hình ảnh cao cấp (Áo phông cao cấp sẽ có trong tuần lễ Lao động Ngày)
24/24: L ễ cắt băng khánh thành quán cà phê và lối vào trước 5 - 6 giờ tối
Kết nối chỉ huy vào thứ Tư đầu tiên mỗi tháng từ 7 - 8 giờ tối tại quán cà phê
VOLLEYBALL 9/11 - Hinkley tại JFK 4/5 / 6:30 PM
BÓNG ĐÁ 9/19 - Hinkley tại Hinkley JV 10 giờ sáng
9/21 - Hinkley tại All City Field 2:00 PM
SOFTBALL 9/10 - TJ tại TJ 4 PM / 5: 30: 30pm
9/12 - - Northfield tại Northfield 4 PM/5:30PM
9/14 - Hinkley ở Hinkley 10 AM/12PM
xuyên quốc gia 9/11 - Nhiều trường học tại Sunken Gardens 16:00 V / 19:00 JV
BÓNG ĐÁ 9/9 - Machebeuf tại JFK 4:00 PM V / 5:30 PM JV
9/11 - Arrupe tại Đại học Metro State 5:30 PM / 7: 00PM

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