Các gia đình thân mến,
Chào mừng năm học 2019-20! Với lòng biết ơn sâu sắc mà tôi gửi cho Người giao tiếp Chỉ
huy hàng tuần đầu tiên, trong đó sẽ chứa thông tin quan trọng bạn sẽ cần được thông báo
trong tuần. Năm học này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc xây dựng lại PRIDE trong vai trò
Chỉ huy Kennedy thông qua việc cung cấp bài học hấp dẫn, đầy thách thức và phù hợp
mỗi ngày, thực hiện những kỳ vọng nhất quán giữa các lớp học, công nhận học sinh xuất
sắc, nhận phản hồi liên tục từ học sinh và gia đình, và đối xử với tất cả học sinh như thể
chúng là con của chúng ta.
Hãy liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, phản hồi tích cực, lễ kỷ
niệm, vv
Tôi mong muốn xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ với tất cả các sinh viên và gia
đình của họ!
Trân trọng,
Tiffany Almon
Hiệu trưởng

mới cho năm học 19-20:

★ Dưới đây làcủa chúng tôi HƯỚNG DẪN HỌC SINH, học sinh sẽ học được những kỳ
vọng tại Kennedy trong hai tuần đầu tiên đến trường. Hãy làm quen với cuốn sổ tay
này là tốt.
★ Các lớp tư vấn là sau khoảng thời gian đầu tiên mỗi ngày, tư vấn là 30 phút cho TẤT
CẢ học sinh và có khả năng tín dụng. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho sinh viên sở hữu
giáo dục của họ và xây dựng các mối quan hệ mạnh mẽ.
★ Đội ngũ lãnh đạo của bạn là người mới và sẵn sàng cho một khởi đầu mạnh mẽ:
○ Tiffany Almon - Hiệu trưởng
○ Rick Brewer - Trợ lý Hiệu trưởng / Giám đốc thể thao
○ Jason Ortiz - Trợ lý Hiệu trưởng / Giám đốc Pathways
★ Nếu bạn chưa xác minh đăng ký, vui lòng thực hiện trực tuyến tại đây hoặc đến đến
văn phòng chính của Kennedy từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều Thứ Hai - Thứ Sáu.
★ Vui lòng gọi đường dây tham dự tại 720-423-3400, sau đó quay số 1, 1, khi con bạn sẽ
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vắng mặt hoặc chậm trễ.
★ Tất cả sinh viên năm nhất sẽ vẫn ở trong khuôn viên để ăn trưa, học sinh lớp trên có
tùy chọn rời đi để ăn trưa.
★ Tất cả học sinh phải đúng giờ đến mỗi lớp mỗi ngày. Tại Kennedy, mỗi giây của vấn đề
hướng dẫn!
★ Thông số thời gian nghỉ ○
○
○
○

Sinh viên năm nhất và năm thứ hai KHÔNG có thời gian nghỉ
Trên đường đua Jcó tối đa 1 lần nghỉ
Theo dõi Người cao niên có 2 lần nghỉ tối đa trong học kỳ đầu tiên và 4 lần nghỉ tối đa trong học kỳ
thứ hai.
Bất kỳ sinh viên nào có thời gian nghỉ, nên ở trong căn tin làm việc trên lớp, trong thư viện với thẻ
thông hành hoặc ngoài khuôn viên trường.

★ Lối vào chính của chúng tôi sẽ mở và đẹp tuyệt vời vào giữa tháng Chín.
★ Quán cà phê của chúng tôi sẽ mở cửa vào thứ Hai, bạn được chào đón để đăng ký
tại văn phòng chính, nhận vé của khách và kiểm tra !! Sẽ có một buổi lễ cắt băng
khánh thành vào ngày 8/8 từ 5 - 6 giờ chiều và một tour du lịch từ 9 giờ sáng đến 10
giờ sáng vào ngày này.
★ WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI S UPD ĐƯỢC CẬP NHẬT càng sớm càng tốt!
★ 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)

8/19: CHỈ Ngày đầu tiên đi học - sinh viên năm nhất sẽ nhận được lịch trình của họ vào ngày này
8/20: Ngày đầu tiên đến trường UPPERCLASSMEN - học sinh lớp trên sẽ nhận được lịch trình của họ vào
ngày
23/8 này: Hội chợ thể thao và câu lạc bộ trong Hội trường chính JFK trong bữa trưa
8/8: Back to School Night từ 5 - 19:00 trong GYM
8/28 và 8/29: Trường Hình trongphòng tập thể
9/24dục:Lễ cắt băng khánh thành cho tiệm ăn và lối vào phía trước 5 - 18:00

Varsity Volleyball Try Out Dates:
Monday August 12 - Wednesday August 21
JV/C-team Try Out Dates:
Monday August 12 - Friday August 23
Opening matches:
Varsity - 4 matches (times TBD) on Saturday August 31st at the Lincoln Tournament
V/JV/C team - Tuesday September 3rd away vs Alameda (times 4-5-6 pm)

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