Khu vực Ghi danh
Cấp Trung học Cơ sở
Phía Tây Denver
DPS tin rằng mọi gia đình đều được có quyền bình đẳng tiếp cận các
trường học mà họ cảm thấy tốt nhất cho con em họ, bất kể họ sống ở
đâu tại Denver. Là cư dân của Khu vực Ghi danh cấp Trung học Cơ sở
Phía Tây Denver, con quý vị được bảo đảm một chỗ tại một trong các
trường sau trong năm học 2022-23::
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●
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HỌC VIỆN COMPASS (lớp 6 đến 8)
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DSST: COLLEGE
VIEW (lớp 6 đến 8)
KEPNER BEACON (lớp 6 đến 8)
HỌC VIỆN KIPP SUNSHINE PEAK (lớp 5 đến 8)
HỌC VIỆN NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO KUNSMILLER (Mẫu giáo đến lớp 12; yêu cầu thêm các bước xác định trình độ năng lực, vui lòng liên lạc
nhà trường để biết thông tin chi tiết)
STRIVE PREP – KEPNER (lớp 6 đến 8)
STRIVE PREP – WESTWOOD (lớp 6 đến 8)
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ WEST (lớp 6 đến 8)

Mặc dù quý vị cư ngụ trong khu vực ghi danh này và được bảo đảm được nhận vào một trong các trường trên, nhưng quý vị có thể nộp đơn vào bất kỳ trường nào trong Học khu
khi điền đơn Chọn Trường (SchoolChoice). Quý vị có thể tìm hiểu về các trường học bằng cách:
●
●
●

Truy cập School Finder tại dps.schoolmint.net/school-finder
Đọc về hồ sơ chương trình của từng trường trong Cẩm nang Hướng dẫn Ghi danh Các Trường học Xuất sắc, được gửi qua đường bưu điện trong Tháng Mười Hai cho
tất cả các học sinh hiện đang là học sinh Mầm Non ECE, lớp năm và lớp tám của DPS. Các cẩm nang hướng dẫn này cũng có bản điện tử tại
schoolchoice.dpsk12.org/enrollment/guide
Nói chuyện trực tiếp với từng trường

Con quý vị phải tham gia thủ tục Chọn Trường để được ấn định trường học cho năm học 2022-23. Khung thời gian thủ tục Chọn Trường là từ 10 giờ sáng Ngày 14 Tháng Một cho
đến 4 giờ chiều Ngày 15 Tháng Hai, 2022. Tạo một tài khoản và nộp đơn tại dps.schoolmint.net/signin.

Thắc mắc?
Hãy gọi Đường dây khẩn của thủ tục Chọn Trường theo số 720-423-3493, gửi email đến schoolchoice@dpsk12.org, hoặc truy cập schoolchoice.dpsk12.org.

