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KHU VỰC GHI DANH
CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÍA TÂY
Xin chào Gia đình Học khu Công lập Denver! Lập kế hoạch cho những năm học
trung học cơ sở của con quý vị có thể là thời điểm rất hào hứng, và cuốn cẩm nang
hướng dẫn này được thiết kế để hỗ trợ quý vị khi cân nhắc các lựa chọn trong năm
đến và xa hơn.
DPS tin rằng mọi học sinh đều nên có cơ hội như nhau để tiếp cận các trường học
chất lượng, bất kể nguồn gốc xuất thân hoặc nơi em cư ngụ trong thành phố Denver.
Quý vị có thể chọn bất kỳ trường nào trong Học khu khi điền đơn Chọn Trường.
Tuy nhiên, là cư dân của Khu vực Ghi danh cấp Trung học Cơ sở phía Tây, con quý
vị được bảo đảm một chỗ tại một trong những trường sau trong năm học 2018-19:
› HỌC VIỆN COMPASS (6 đến 8)
› DSST: COLLEGE VIEW (6 đến 8)
Nếu quý vị có thắc mắc trong thời
gian tiến hành thủ tục Chọn Trường,
vui lòng liên lạc với Văn phòng Dịch
vụ Chọn Trường và Ghi danh:
TRUNG TÂM GHI DANH CHÍNH

SỐ ĐIỆN THOẠI: 720-423-3493
TRANG WEB:

› KEPNER BEACON (6 đến 8)
› HỌC VIỆN KIPP SUNSHINE PEAK (5 đến 8)
›H
 ỌC VIỆN NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO KUNSMILLER

(Mẫu giáo đến 12) Yêu cầu thêm các bước xác định trình độ năng
lực, vui lòng liên lạc với nhà trường để biết thông tin chi tiết.

› STRIVE PREP – KEPNER (6 đến 8)

schoolchoice.dpsk12.org

› STRIVE PREP – WESTWOOD (6 đến 8)

EMAIL: schoolchoice@dpsk12.org

› WEST EARLY COLLEGE (6 đến 12)
› HỌC VIỆN WEST LEADERSHIP (6 đến 12)

TRIỂN LÃM
TRƯỜNG HỌC KHU VỰC
Tìm hiểu thêm về thủ tục Chọn
Trường, thủ tục ghi danh của DPS, và
khám phá các trường học tuyệt vời
của DPS!

TRIỂN LÃM KHU VỰC
TÂY BẮC
Thứ Hai, ngày 22 tháng Một, 2018
6 đến 8 giờ tối
Trường Trung học
Phổ thông North
2960 Speer Blvd.

Có nhiều yếu tố cần cân nhắc khi quý vị tìm hiểu các lựa chọn trường học, bao
gồm các chương trình học, các hoạt động ngoại khóa, dịch vụ chuyên chở và nền
văn hóa của trường. Bất kể quý vị lựa chọn hướng đi nào, DPS xin cam kết phục
vụ quý vị như là một đối tác trong hành trình quan trọng này.
Hãy xem nội dung bên trong để biết thông tin tổng quát của tất cả các trường học
trong Khu vực Ghi danh cấp Trung học Cơ sở phía Tây Denver, cũng như các
thông tin khác để giúp quý vị đưa ra quyết định cho năm đến.
Để được xét tuyển trong vòng đầu tiên của thủ tục Chọn Trường của DPS, quý
vị phải điền đầy đủ đơn Chọn Trường và nộp lại trễ nhất là 4 giờ chiều thứ Tư,
ngày 28 tháng Hai, 2018. Thông báo về trường học ấn định cho năm học 201819 và/hoặc thông tin danh sách chờ sẽ được gởi cho các gia đình học sinh vào
đầu tháng Tư, 2018.

TRIỂN LÃM KHU VỰC
TÂY NAM
Thứ Năm, ngày 25 tháng Một, 2018
6 đến 8 giờ tối

Khu học xá Kepner
911 S. Hazel Court
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CÁC THẮC MẮC THƯỜNG GẶP
Con tôi có các lựa chọn gì trong năm học tới (2018-19)?
Học sinh cư ngụ trong Khu vực Ghi danh cấp Trung học Cơ sở phía Tây Denver
được bảo đảm một chỗ tại các trường sau đây: Học viện Compass; DSST: College
View; Kepner Beacon; Học viện KIPP Sunshine Peak; Học viện Nghệ thuật Sáng
tạo Kunsmiller; STRIVE Prep – Kepner; STRIVE Prep – Westwood; West Early
College; và Học viện West Leadership.
Các gia đình cư ngụ trong Khu vực Ghi danh cấp Trung học Cơ sở Phía Tây
Denver phải điền và nộp đơn Chọn Trường của DPS vào bất cứ lúc nào trong
khoảng thời gian từ ngày 1 tháng Hai đến 4 giờ chiều ngày 28 tháng Hai, 2018.
Trong đơn này, quý vị có thể ghi năm trường ưu tiên hàng đầu của quý vị trong
Khu vực Ghi danh Cấp Trung học Cơ sở Phía Tây Denver và/hoặc bất kỳ trường
DPS nào, kể cả các trường trong những khu vực khác. Dựa trên những ưu tiên
chọn trường mà quý vị cho biết trong đơn này, con của quý vị sẽ được đưa vào
trường mà em ưu tiên cao nhất còn chỗ trống.

Tôi phải nộp đơn Chọn Trường bằng cách nào?
Năm nay, chúng tôi yêu cầu tất cả các gia đình nộp đơn Chọn Trường trên mạng
trực tuyến. Để truy cập mẫu đơn này, hãy vào trang schoolchoice.dpsk12.org bắt
đầu từ ngày 1 tháng Hai, 2018. Để lập tài khoản, quý vị chỉ cần địa chỉ email và
thông tin đăng nhập hiện tại của Cổng Thông tin dành cho Phụ Huynh. Hạn nộp
đơn trễ nhất là 4 giờ chiều ngày 28 tháng Hai, 2018.
Sẽ có nhiều nguồn hỗ trợ để giúp quý vị chuyển tiếp sang mẫu đơn trực tuyến
mới, kể cả đường dây khẩn trợ giúp Chọn Trường (720-423-3493), sử dụng các
phòng máy tính và hỗ trợ công nghệ tại trường con quý vị, hỗ trợ riêng từ nhân
viên Chọn Trường tại các sự kiện cộng đồng, các sự kiện triển lãm trường học và
trung tâm ghi danh; cũng như thông tin tại schoolchoice.dpsk12.org.

Khi nào tôi sẽ được thông báo về việc ấn định ghi danh trường
học của con tôi cho năm học 2018-19?
Thông báo về trường học ấn định cho năm học 2018-19 và/hoặc thông tin danh
sách chờ sẽ được gởi cho các gia đình vào đầu tháng Tư, 2018.

Nếu con của tôi không được vào học ở trường ưu tiên đầu tiên
của cháu thì sao?
Nếu con của quý vị được ghi danh vào một trường khác ngoài trường ưu tiên đầu
tiên mà quý vị đã nêu, thì tên của em sẽ được đưa vào danh sách chờ cho trường
đó, cũng như với các trường được xếp ưu tiên cao hơn trường được ấn định. Khi
và nếu còn chỗ, nhà trường sẽ liên lạc với quý vị để xem liệu quý vị có muốn theo
học chương trình của họ hay không.

Nếu tôi không nộp đơn Chọn Trường cho con tôi thì sao?
Bất kỳ cư dân nào trong Khu vực Ghi danh cấp Trung học Cơ sở phía Tây
Denver có con em chuẩn bị vào lớp sáu và không nộp đơn trước 4 giờ chiều ngày
28 tháng Hai, 2018 sẽ không được ấn định trường học cho đến khi Văn phòng
Chọn Trường và Ghi danh có thể liên lạc được với gia đình của học sinh đó.
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CHUYÊN CHỞ
TRANG WEB: transportation.dpsk12.org
SỐ ĐIỆN THOẠI: 720-423-4600
Nhiệm vụ của Dịch vụ Chuyên chở là cung cấp dịch vụ an toàn, năng suất và
hiệu quả, được đánh giá cao và hữu ích cho người sử dụng. Chúng tôi sẽ đáp
ứng vượt mức yêu cầu để tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận giáo dục, tạo môi
trường nơi mà Mỗi Trẻ em đều Thành công. An toàn là vấn đề ưu tiên hàng đầu
của chúng tôi. Các dịch vụ của chúng tôi phản ánh các ưu tiên của Học khu, và
được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các chương trình và mô hình trường học
đặc biệt của DPS theo phương thức bình đẳng.

Transportation.dpsk12.org
Trang web Dịch vụ Chuyên chở
là nguồn cung cấp thông tin cập
nhật nhất. Các gia đình và học
sinh có thể tìm thông tin về các
dịch vụ theo từng trường, thông
tin lộ trình, Bản tin xe buýt (bus
bulletin), thẻ +Pass, người liên lạc
và những thông tin khác.
BẢN TIN XE BUÝT
(BUS BULLETIN)
Bản tin xe buýt là chương trình
thông báo qua mạng dành cho các
gia đình có học sinh hội đủ điều
kiện nhận dịch vụ chuyên chở.

Dịch vụ chuyên chở được cung cấp theo chính sách EEAA của Học
khu. Các học sinh cư trú và theo học trong Khu vực Phía Tây, và cư ngụ
cách trường của em hơn 2.5 dặm sẽ có phương tiện đưa đón qua Dịch
vụ Chuyên chở cho Khu vực Ghi danh Phía Tây tới các trường sau đây:
› Học viện Compass

› STRIVE Prep – Kepner

› DSST: College View

› STRIVE Prep – Westwood

› Kepner Beacon

› West Early College

› Học viện KIPP: Sunshine Peak

› Học viện West Leadership

Vui lòng lưu ý: Học sinh hội đủ điều kiện ghi danh theo học tại Học viện
Nghệ thuật Sáng tạo Kunsmiller sẽ được nhận các dịch vụ theo tuyến
buýt thông thường.

Hệ thống dịch vụ chuyên chở hoàn chỉnh, gồm địa điểm và thời gian đón và thả
học sinh, được thiết kế dựa trên việc cân nhắc các yếu tố sau đây:
› Hỗ trợ giúp các gia đình cho con em theo học tại trường mà họ chọn lựa
› Giờ rung chuông ở các trường
› Nhu cầu đón và thả của học sinh chương trình giáo dục đặc biệt

+PASS

› Tình hình giao thông thường lệ và giờ đi lại

Thẻ+Pass là thẻ học sinh có thể
quét thông tin vào máy khi lên và
xuống xe buýt.

› Phù hợp Nhất quán với các chính sách chuyên chở của Học khu

THỦ TỤC XIN ÁP DỤNG
NGOẠI LỆ
Học sinh không hội đủ điều kiện
nhận dịch vụ chuyên chở có thể
nộp đơn xin áp dụng ngoại lệ bằng
cách điền đơn trực tuyến qua Cổng
Thông tin dành cho Phụ huynh.

Sẽ có thông tin các trạm dừng xe buýt cho các gia đình tại Cổng Thông tin dành
cho Phụ huynh và văn phòng các trường học bắt đầu vào cuối mùa hè. Thông tin
chi tiết sẽ được gởi về cho các gia đình qua thư thông báo hàng năm về dịch vụ
chuyên chở vào cuối tháng Bảy/đầu tháng Tám. Các gia đình nên bảo đảm đã
cập nhật thông tin liên lạc trong hồ sơ với văn phòng trường của mình cũng như
trên Infinite Campus.
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MÔ HÌNH HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG HỌC
TRANG WEB: spf.dpsk12.org
EMAIL: spf@dpsk12.org
Biết được mức độ các trường học đang phục vụ học sinh và các gia đình tốt như
thế nào là một phần then chốt để đạt mục tiêu trong Bản Kế hoạch Denver 2020
của chúng tôi, đó là Có các Trường học Xuất sắc trong Mỗi Khu phố. Mô hình
Hiệu quả Hoạt động Trường học, hay SPF, đánh giá nhiều phương diện quan
trọng của điều mà chúng ta biết là sẽ tạo nên một trường học xuất sắc như:
› Mức độ hài lòng của học sinh và phụ huynh
› Điểm số cải thiện trong các kỳ thi của tiểu bang từ năm này sang năm khác
› Mức độ hiệu quả mà các trường phục vụ và thử thách, yêu cầu cao đối với
tất cả mọi học sinh của trường

KHOẢNG CÁCH HỌC TẬP
Bảo đảm các trường học của
chúng tôi đang phục vụ tốt cho
mọi học sinh là một lĩnh vực
quan trọng cần chú trọng trong
SPF 2017.
Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến
việc xóa bỏ các khoảng cách về
cơ hội cho những học sinh vốn
không được quan tâm công bằng
trước đây tại các trường học
công lập của quốc gia chúng ta,
gồm học sinh da màu, học sinh
nghèo khó, học sinh học Anh ngữ
và học sinh khuyết tật. Đó là lý
do tại sao mỗi trường học đều sẽ
nhận được mức xếp hạng đánh
giá về Khoảng cách Học tập, trực
tiếp ảnh hưởng đến mức xếp
hạng SPF tổng quát.

SPF như phiếu báo điểm của các trường học, qua đó cho chúng tôi biết các
trường đang đạt tiến bộ ở đâu và lĩnh vực nào cần chú trọng cải thiện. Vui lòng
lưu ý SPF chỉ là một yếu tố để quyết định trường nào là tốt nhất cho con quý vị.
Phiếu báo điểm trường học của chúng tôi đặc biệt chú trọng đến mức tiến bộ
học tập của học sinh, hoặc học sinh tiến bộ nhiều bao nhiêu từ năm này sang
năm tiếp theo. Tại DPS, chúng tôi rin rằng điều quan trọng nhất không phải là
điểm xuất phát của học sinh mà là mức tiến bộ của các em.

Các trường học được đánh giá như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thang đánh giá theo hệ thống ký hiệu bằng
màu sắc để thể hiện tổng quát mức độ hiệu quả hoạt động của
các trường học, từ mức xếp hạng cao nhất, Xuất sắc (màu xanh),
đến mức thấp nhất, Diện Thử thách (màu đỏ). Tại DPS, chúng tôi
có yêu cầu kỳ vọng cao đối với tất cả các trường học, để bảo đảm
học sinh của chúng tôi được chuẩn bị sẵn sàng cho đại học, nghề
nghiệp và đời sống khi các em tốt nghiệp DPS.

CÁC MỨC XẾP HẠNG SPF 2017
Bắt đầu từ năm nay, các trường
chỉ đủ điều kiện nhận các mức
xếp hạng cao nhất là Xuất sắc
(màu xanh) hoặc Đạt Yêu cầu
(màu lục) nếu trường đó cũng
đạt mức màu xanh hoặc lục
trong chỉ số đánh giá Khoảng
cách Học tập.

Các mức xếp hạng SPF cho mỗi trường được thể hiện trong cuốn
cẩm nang này, sử dụng các ký hiệu hình ảnh dưới đây. Thanh ký
hiệu trên cùng thể hiện mức xếp hạng tổng quát của từng trường;
thanh ký hiệu bên dưới thể hiện mức tiến bộ học tập của học sinh.
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

MỨC TIẾN BỘ > 56% Đạt Yêu Cầu
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HIỆU TRƯỞNG: Denise Thorne

HỌC VIỆN COMPASS

720-424-0096
compassacademy.org
2285 S. Federal Blvd.,
Room 202

Mô hình học tập của Học viện Compass thể hiện tính chất của một nền văn hóa
dựa trên giá trị vững chắc, trách nhiệm công dân, khả năng của con người, và các
phương pháp thực hiện đã được chứng minh để giúp học sinh thành công đến
mức tối đa. Các thành viên của City Year/AmeriCorps sẽ làm việc với học sinh
trong toàn bộ ngày học, hợp tác với các giáo viên để hỗ trợ cho cả lớp, cũng như
hỗ trợ 1:1 hoặc theo nhóm nhỏ cho học sinh.

Trường Đặc quyền
CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 276

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục • Tham gia Hoạt động Công dân • Các Ứng dụng Vi tính • Sẵn
sàng cho Đại học • Kỹ năng Lãnh đạo • Tiếng Tây Ban Nha • Dạy kèm •
Nghệ thuật

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG TRƯỜNG HỌC NĂM 2017:
TỔNG QUÁT > Diện Thử Thách

MỨC TIẾN BỘ > 35% Gần đạt Yêu Cầu

CÁC DỊCH VỤ DO TRƯỜNG CUNG CẤP:
Khu Vực Ghi Danh
Phía Tây

Đồng phục: Áo do
trường cấp

Chương trình
sau giờ học

Giảng dạy bằng Tiếng
Mẹ đẻ Chuyển tiếp

Có phục vụ ăn sáng
hàng ngày

Thời khóa biểu của học sinh*:
8g sáng đến 4:10 chiều
*Có thể thay đổi

Có phục vụ ăn trưa
hàng ngày
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HIỆU TRƯỞNG: Libby Brien

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
DSST: COLLEGE VIEW

303-524-6320
dsstpublicschools.org
3111 W. Dartmouth Ave.

Trường Trung học Cơ sở DSST: College View, thuộc mạng lưới các Trường Công
lập DSST xuất sắc của Denver, cam kết cung cấp nền giáo dục tầm cỡ thế giới để
giúp học sinh chuẩn bị cho thành công ở bậc đại học và trong đời sống. Chúng
tôi thực hiện cam kết này qua việc tổ chức các môi trường học tập từ lớp sáu đến
lớp 12 sao cho học sinh có thể học tập và áp dụng các kỹ năng, hành vi, giá trị
và tư duy cần thiết để đạt thành công và hạnh phúc. Học sinh của chúng tôi phát
triển ý thức mạnh mẽ về bản thân đồng thời học cách góp phần vào cộng đồng
quan tâm chu đáo và đa dạng.

Trường Đặc quyền
CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 460

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục • Âm nhạc • Nghệ thuật Biểu diễn • Chú trọng đến Năng lượng thông
qua Chương trình Hợp tác với Colorado School of Mines • Dạy kèm •
Trọng tâm Khoa học • Trọng tâm Công nghệ

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG TRƯỜNG HỌC NĂM 2017:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

MỨC TIẾN BỘ > 60% Đạt Yêu Cầu

CÁC DỊCH VỤ DO TRƯỜNG CUNG CẤP:
Khu Vực Ghi Danh
Phía Tây

Đồng phục: Không có yêu
cầu về đồng phục

Có phục vụ ăn sáng
hàng ngày

Tiếng Anh như Ngôn
ngữ Thứ Hai

Có phục vụ ăn trưa
hàng ngày

Thời khóa biểu của học sinh*:
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm,
Thứ Sáu 8g sáng đến
3:20 chiều; Thứ Tư 8g sáng.
đến 1:50 trưa
*Có thể thay đổi
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HIỆU TRƯỞNG: Alex Magaña
720-424-0027
beaconnetworkschools.org/kbms
911 S. Hazel Court
Trường Cách tân
CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 280

KEPNER BEACON
Trường Trung học Cơ sở Kepner Beacon (KBMS) cam kết rằng mỗi một học sinh
đều đạt được thành tích và tiến bộ rõ rệt và cung cấp một chương trình ôn luyện
vào đại học với kỳ vọng cao, đòi hỏi những kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết
vấn đề. KBMS giúp cộng đồng đa dạng của chúng tôi liên kết với nhau để chuẩn
bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng lãnh đạo trong thế kỷ 21, những yếu
tố cần thiết để thành công ở cấp đại học và nghề nghiệp. Chúng tôi chú trọng đến
mô hình "Học tập Tổng hợp", phương pháp giúp tăng cường khả năng hiểu biết
của học sinh bằng cách kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống trực diện
với phương pháp giảng dạy bằng công nghệ.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục • Học tập Tổng hợp • Âm nhạc/Ban nhạc • Nghệ thuật Thị giác •
Công nghệ • Lãnh đạo Học sinh • Hỗ trợ Học tập: Toán, Đọc và Viết • Tiếng
Tây Ban Nha • STEMConnect • Dạy kèm • Trọng tâm Quốc tế • Song Ngữ •
Chương trình Giáo dục Đặc biệt Chuyên sâu Đa ngành • Trung tâm Y tế tại
Trường thuộc Denver Health

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG TRƯỜNG HỌC NĂM 2017:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

MỨC TIẾN BỘ > 68% Đạt Yêu Cầu

CÁC DỊCH VỤ DO TRƯỜNG CUNG CẤP:
Khu Vực Ghi Danh
Phía Tây

Đồng phục: Áo thun polo
màu xanh đậm;
quần/váy khaki

Có phục vụ ăn sáng
hàng ngày

Giảng dạy bằng Tiếng
Mẹ đẻ Chuyển tiếp

Có phục vụ ăn trưa
hàng ngày

Thời khóa biểu của học sinh*:
Thứ Hai-Thứ Năm 7:45 sáng
đến 3:55 chiều; Thứ Sáu 10g
sáng đến 3:55 chiều
*Có thể thay đổi
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HIỆU TRƯỞNG: Kristie Servis
303-623-5772
sunshinepeak.org
375 S. Tejon St.
Trường Đặc quyền
CẤP LỚP PHỤC VỤ: 5 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 400

HỌC VIỆN KIPP SUNSHINE PEAK
Nhiệm vụ của Học viện KIPP Sunshine Peak là trang bị cho học sinh các kỹ năng
học tập và các đặc điểm tính cách cần thiết để thành công ở cấp đại học và thế
giới cạnh tranh sau này. Chương trình Tri thức là Sức mạnh (KIPP) là một mạng
lưới gồm các trường công lập miễn phí, ghi danh tự do, có chương trình chuẩn
bị đại học, nằm trong các cộng đồng không có đầy đủ nguồn trợ giúp trên toàn
Hoa Kỳ. Tại KIPP, không có đường tắt: giáo viên xuất sắc, nhiều thời gian hơn ở
trường, giáo trình dự bị đại học nghiêm ngặt và một nền văn hóa thành tích cũng
như sự hỗ trợ vững chắc, giúp học sinh của chúng tôi đạt thành tích học tập tốt,
đồng thời đạt kết quả xuất sắc ở cấp trung học và đại học. Trường trung học cơ
sở của KIPP bắt đầu từ năm học lớp năm.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục • Nghệ thuật và Khoa học Máy tính • Dạy kèm

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG TRƯỜNG HỌC NĂM 2017:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

MỨC TIẾN BỘ > 69% Đạt Yêu Cầu

CÁC DỊCH VỤ DO TRƯỜNG CUNG CẤP:
Khu Vực Ghi Danh
Phía Tây

Đồng phục: Áo thun
polo do trường cấp;
quần/váy khaki hoặc
màu đen

Chương trình
sau giờ học

Tiếng Anh như Ngôn
ngữ Thứ Hai

Có phục vụ ăn sáng
hàng ngày

Thời khóa biểu của học sinh*:
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm,
Thứ Sáu 7:25 sáng đến 4:25
chiều, Thứ Tư 7:25 sáng đến
1:25 trưa

Có phục vụ ăn trưa
hàng ngày

*Có thể thay đổi
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HIỆU TRƯỞNG: Peter Castillo

HỌC VIỆN NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO KUNSMILLER

720-424-0200
kcaa.dpsk12.org
2250 S. Quitman Way

Học viện Nghệ thuật Sáng tạo Kunsmiller là một trường chuyên, được thiết kế để
giúp các học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 chuẩn bị sẵn sàng cho các ngành nghề
sáng tạo và nghệ thuật, đồng thời cung cấp một nền giáo dục chuẩn bị cho bậc
đại học khắt khe. Tất cả các học sinh đều có cơ hội tìm hiểu nghệ thuật sân khấu,
nghệ thuật thị giác 2 và 3-D, nhạc cụ, thanh nhạc và Nhảy/Múa.

Trường Chuyên
CẤP LỚP PHỤC VỤ:
Mẫu giáo đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 983

Học sinh tiềm năng phải dự một buổi sự kiện ghi danh vào tháng Một, 2018. Liên lạc
với trường đó để biết thông tin.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Mẫu giáo Cả ngày • Mẫu giáo Cả ngày bằng tiếng Tây Ban Nha • Thể dục •
Nghệ thuật • Mẫu giáo Reggio Emilia • Thực tập và Cố vấn Nghệ thuật •
Tiếng Tây Ban Nha • Các lớp AP • Các lớp Danh dự • Học Song Song •
CreativeConnect • STEMConnect • ASCENT • Phục hồi Tín chỉ • Dạy kèm •
Trung tâm Y tế tại Trường thuộc Denver Health

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG TRƯỜNG HỌC NĂM 2017:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

MỨC TIẾN BỘ > 59% Đạt Yêu Cầu

CÁC DỊCH VỤ DO TRƯỜNG CUNG CẤP:
Lộ trình xe buýt
Thông thường

Đồng phục: Không có
yêu cầu về đồng phục

Chương trình
sau giờ học

Giảng dạy Ngôn ngữ Mẹ đẻ
Chuyển tiếp (ECE-lớp 5),
Tiếng Anh là Ngôn ngữ
Thứ hai (lớp 6-12)

Có phục vụ ăn sáng
hàng ngày

Thời khóa biểu của học sinh*:
8:35 sáng đến 3:49 chiều
*Có thể thay đổi

Có phục vụ ăn trưa
hàng ngày
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HIỆU TRƯỞNG: Katie Ryan
720-485-6394
striveprep.org
911 S. Hazel Court
Trường Đặc quyền
CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 220

STRIVE PREP – KEPNER
STRIVE Prep là nơi mà mỗi một học sinh đều cố gắng nỗ lực để vào đại học và
thành công trong suốt cuộc đời. Mỗi ngày chúng tôi truyền cảm hứng để học sinh
có tư duy biện chứng, giao tiếp truyền đạt rõ ràng và hợp tác cởi mở, cả trong và
ngoài lớp học. Bằng cách cân bằng giữa học tập tích cực với việc vui chơi và ăn
mừng, chúng tôi khích lệ tính hiếu kỳ, sáng tạo và khả năng. Tại STRIVE Prep,
học sinh có thể khám phá rất nhiều cơ hội để phát triển sự tự tin và các kỹ năng
cần thiết để thành công ở đại học và xa hơn nữa.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục • Tham quan các trường Đại học Hàng năm • Lãnh đạo Học sinh •
Năm học Kéo dài • Ngày học Kéo dài • Thêm thời gian học trong lớp cho
môn Đọc • Phát triển Anh ngữ • Chương trình Nhảy/Múa • Dạy kèm • Nghệ
thuật Biểu diễn • Ôn luyện Đại học • Chương trình Giáo dục Đặc biệt cấp
độ Nghiêm trọng Chuyên sâu Đa ngành • Trung tâm Y tế tại Trường thuộc
Denver Health

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG TRƯỜNG HỌC NĂM 2017:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

MỨC TIẾN BỘ > 64% Đạt Yêu Cầu

CÁC DỊCH VỤ DO TRƯỜNG CUNG CẤP:
Khu Vực Ghi Danh
Phía Tây

Đồng phục: Áo thun polo
do trường cấp; quần/váy
khaki hoặc jean

Chương trình
sau giờ học

Giảng dạy bằng Tiếng
Mẹ đẻ Chuyển tiếp

Có phục vụ ăn sáng
hàng ngày

Thời khóa biểu của học sinh*:
Thứ Hai-Thứ Năm 8g sáng đến
3:20 chiều; Thứ Sáu 8g sáng
đến 1:30 trưa

Có phục vụ ăn trưa
hàng ngày

*Có thể thay đổi
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HIỆU TRƯỞNG: Kathleen Esparza
303-962-9880
striveprep.org
3201 W. Arizona Ave.
Trường Đặc quyền
CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 8
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 360

STRIVE PREP – WESTWOOD
STRIVE Prep là nơi mà mỗi một học sinh đều cố gắng nỗ lực để vào đại học và
thành công trong suốt cuộc đời. Mỗi ngày chúng tôi truyền cảm hứng để học sinh
có tư duy biện chứng, giao tiếp truyền đạt rõ ràng và hợp tác cởi mở, cả trong và
ngoài lớp học. Bằng cách bằng cân chương trình học tập yêu cầu cao với việc vui
chơi và ăn mừng, chúng tôi khích lệ tính hiếu kỳ, sáng tạo và khả năng ở mỗi đứa
trẻ. Tại STRIVE Prep, học sinh có thể khám phá rất nhiều cơ hội để phát triển sự
tự tin và các kỹ năng cần thiết để thành công ở đại học và xa hơn nữa.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục • Nghệ thuật Thị giác • Giáo dục Nhân cách • Hội đồng Học sinh •
Tham quan các trường Đại học Hàng năm • Chuyến đi Học tập Trải nghiệm
dành cho Lớp Tám • Ngày học và Năm học Kéo dài • Thêm thời gian Học
trong Lớp trong môn Đọc và Viết • Dạy kèm • Ôn luyện Đại học

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG TRƯỜNG HỌC NĂM 2017:
TỔNG QUÁT > Đạt Yêu Cầu

MỨC TIẾN BỘ > 49% Gần đạt Yêu Cầu

CÁC DỊCH VỤ DO TRƯỜNG CUNG CẤP:
Khu Vực Ghi Danh
Phía Tây

Đồng phục: Áo thun
polo do trường cấp;
quần/váy khaki hoặc
jean

Chương trình
sau giờ học

Tiếng Anh như Ngôn
ngữ Thứ Hai

Có phục vụ ăn sáng
hàng ngày

Thời khóa biểu của học sinh*:
Thứ Hai-Thứ Năm 7:50 sáng
đến 3:30 chiều; Thứ Sáu 7:50
sáng đến 1:30 trưa

Có phục vụ ăn trưa
hàng ngày

*Có thể thay đổi
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HIỆU TRƯỞNG: Ana Mendoza
720-423-5482
westearlycollege.dpsk12.org
951 Elati St.
Trường Cách tân
CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 559

WEST EARLY COLLEGE
West Early College là trường theo Mô hình Đại học Đại cương Cách tân, chú
trọng đến nhu cầu riêng của tất cả mọi học sinh trong môi trường học đường
quy mô nhỏ. Học sinh sẽ tốt nghiệp trường WEC với tâm thế được chuẩn bị sẵn
sàng cho tương lai với văn bằng tốt nghiệp trung học, văn bằng cao đẳng có thể
chuyển tiếp lên chương trình đại học bốn năm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ cho
ngành khoa học máy tính và/hoặc ngành nghề y tế miễn phí.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục • Âm nhạc • Ban nhạc • Dàn hợp xướng • Nghệ thuật Kỹ thuật số •
Cố vấn Ôn luyện Đại học Hàng ngày • Tiếp Cận thông tin Chuyên sâu về Đại
học và Nghề nghiệp • Tiếng Tây Ban Nha • Các lớp Danh dự • Học Song
Song • Chương trình Kết nối Nghề nghiệp (CareerConnect) • Trung tâm
Tương lai • ASCENT • Trung tâm Khuyến học • Phục hồi Tín chỉ • JROTC •
Dạy kèm • Chương trình Giáo dục Đặc biệt về Nhu cầu Cảm xúc • Trung tâm
Y tế tại Trường thuộc Denver Health

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG TRƯỜNG HỌC NĂM 2017:
TỔNG QUÁT > Diện Theo Dõi

MỨC TIẾN BỘ > 40% Gần đạt Yêu Cầu

CÁC DỊCH VỤ DO TRƯỜNG CUNG CẤP:
Khu vực Ghi danh
Phía Tây/Thẻ xe
buýt RTD

Đồng phục: Áo của
trường màu đen hoặc
màu cam

Chương trình
sau giờ học

Tiếng Anh như Ngôn
ngữ Thứ Hai

Có phục vụ ăn sáng
hàng ngày

Thời khóa biểu của học sinh*:
Thứ Hai, Thứ Tư-Thứ Sáu 7:45
sáng đến 3:15 chiều, Thứ Ba
7:45 sáng đến 1:45 trưa

Có phục vụ ăn trưa
hàng ngày

*Có thể thay đổi
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HIỆU TRƯỞNG: Teresa Klava
720-423-5460
westleadershipacademy.dpsk12.org
951 Elati St.
Trường Cách tân
CẤP LỚP PHỤC VỤ: 6 đến 12
SĨ SỐ GHI DANH DỰ KIẾN: 696

HỌC VIỆN WEST LEADERSHIP
Học viện West Leadership là một trường công lập, có giáo trình được biên soạn
để giúp học sinh phát huy thành tích xuất sắc trong học tập, sẵn sàng cho bậc đại
học và nghề nghiệp. Là một trường thuộc Hội đồng Tuyển sinh Đại học, Học viện
West Leadership đem lại cho các học sinh một chương trình giáo dục khắt khe
nhằm thúc đẩy các em phát triển những kỹ năng học tập và năng lực lãnh đạo để
cạnh tranh trong thị trường toàn cầu thế kỷ 21.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Thể dục • Tín chỉ Đại học từ Các lớp AP và Học Song Song • Tham quan các
Trường Đại học • Tiếng Tây Ban Nha • Tiếng Tây Ban Nha dành cho người
nói tiếng mẹ đẻ • Các lớp Danh dự • Chương trình Kết nối Nghề nghiệp
(CareerConnect) • Chương trình Tiền Đại học • Trung tâm Tương lai • AVID •
ASCENT • Trung tâm Khuyến học • Phục hồi Tín chỉ • JROTC • Dạy kèm •
Trọng tâm Nghệ thuật • Colorado Uplift • Chương trình Giáo dục Đặc biệt
Chuyên sâu Đa ngành • Trung tâm Y tế tại Trường thuộc Denver Health

MỨC ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA MÔ HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG TRƯỜNG HỌC NĂM 2017:
TỔNG QUÁT > Diện Theo Dõi

MỨC TIẾN BỘ > 43% Gần đạt Yêu Cầu

CÁC DỊCH VỤ DO TRƯỜNG CUNG CẤP:
Khu vực Ghi danh
Phía Tây/Thẻ xe
buýt RTD

Đồng phục: Áo do
trường cấp

Chương trình
sau giờ học

Giảng dạy bằng Tiếng
Mẹ đẻ Chuyển tiếp

Có phục vụ ăn sáng
hàng ngày

Thời khóa biểu của học sinh*:
Thứ Hai, Thứ Tư-Thứ Sáu 7:45
sáng đến 3:15 chiều, Thứ Ba
7:45 sáng đến 1:45 trưa

Có phục vụ ăn trưa
hàng ngày

*Có thể thay đổi
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BẢN ĐỒ KHU VỰC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÍA TÂY

West Denver Middle
School Zone

West Campus:

West Early College
West Leadership

Kepner Campus:

KIPP Sunshine Peak

Kepner Beacon (6−8)
STRIVE Prep - Kepner (6−8)

STRIVE Prep - Westwood
Kunsmiller Creative
Arts Academy
Serves both the West and
Southwest Denver Middle
School Zones.

Lincoln Campus:

Compass Academy

Kunsmiller

Henry Campus:

Bear Valley (6−8)
DSST: Henry (6−8)

STRIVE Prep - Federal

DSST: College View
(Serves West Zone)

Southwest Denver
Middle School Zone
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