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Thông tin trong Cẩm nang Ghi danh có thể thay đổi và một vài thông tin có thể đã thay đổi kể từ ngày in cuốn cẩm nang này. Ấn bản này không phải là danh mục thông tin hoàn
chỉnh về tất cả các trường học DPS. DPS không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc từ ngữ trong các mục quảng cáo của các tổ chức độc lập có trong cuốn cẩm nang này.
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Chọn một trường
thuộc DPS

Các loại Trường
Trường do Học khu Quản lý
Được điều hành, giám sát và hỗ trợ bởi DPS và Hội
đồng Giáo dục của DPS.

Học khu Công lập Denver tự hào về các lựa
chọn trường học sẵn có cho các gia đình
học sinh của chúng tôi. Chúng tôi thực sự

■ ■ Một vài trường do Học khu quản lý là trường cách

tân, được Hội đồng Giáo dục DPS và Sở Giáo dục
Colorado công nhận diện cách tân, cho phép linh hoạt
hơn trong chương trình giáo dục, cách bố trí nhân sự,

tin rằng có một trường học phù hợp nhất cho

lịch học và ngân sách để đáp ứng tốt nhất nhu cầu

mỗi một học sinh. Dưới đây là một vài điều

của học sinh.

cần suy nghĩ khi quý vị bắt đầu quy trình tìm
kiếm trường học.
Đầu tiên, hãy xem xét kỹ trường
thuộc phạm vi khu phố của quý vị.
Các học sinh sắp nhập học từ mẫu giáo cho đến
lớp 12 được bảo đảm một chỗ tại trường trong
khu phố - hoặc trong phạm vi cư trú - của các
em. Quý vị có thể xác định trường thuộc phạm
vi khu phố của mình bằng cách nhập địa chỉ của
quý vị tại schoolfinder.dpsk12.org.
NẾU QUÝ VỊ MUỐN CON EM MÌNH HỌC
TẠI TRƯỜNG KHÔNG PHẢI LÀ TRƯỜNG
mà các em đang theo học, CÓ VÀI
CÁCH MÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ TÌM HIỂU CÁC
LỰA CHỌN CỦA MÌNH:
■■ Cuốn cẩm nang hướng dẫn ghi danh này

bao gồm thông tin về mỗi trường tiểu học
thuộc DPS, bao gồm các chương trình,
thông tin liên lạc và hơn thế nữa. Để giúp
quý vị dễ tìm kiếm, các trường học được
chia theo năm khu vực chung của thành phố.
■■ Hãy truy cập schoolfinder.dpsk12.org.

Quý vị có thể tìm trường theo địa chỉ,
chương trình hoặc theo thứ tự chữ cái.
■■ Nói chuyện với những trường mà quý vị

quan tâm. Không gì có thể thay thế cho
việc trò chuyện với lãnh đạo các trường.
Liên lạc với từng trường để biết thêm
thông tin.
Một khi quý vị đã chọn các trường mà quý vị
quan tâm thì quý vị đã sẵn sàng tham gia vào
thủ tục Chọn Trường, hệ thống ghi danh đồng
bộ của chúng tôi. Khung thời gian của đợt Chọn
Trường tiếp đến là ngày 15 tháng Một đến ngày
16 tháng Hai, 2021. Xem trang 4 để biết thêm
thông tin.

■ ■ Các trường do Học khu quản lý cũng gồm có một số

trường chuyên hoặc chương trình chuyên, chú trọng
đến một phương pháp học tập hoặc nhu cầu giáo dục
cụ thể, hoặc phục vụ những học sinh có cùng lĩnh vực
quan tâm, và có thể cung cấp dịch vụ đưa đón cho
những học sinh nào sống bên ngoài phạm vi khu phố
của trường. Ví dụ bao gồm các trường hoặc chương
trình Trọng tâm Nghệ thuật, Montessori, Tài năng và
Năng khiếu cao, và Song ngữ.

Trường Đặc Quyền
Các trường công lập hoạt động độc lập do một Ban
Giám Đốc độc lập điều hành.
■ ■ Tất cả các trường đặc quyền đều có trách nhiệm

trước Hội đồng Giáo dục DPS về các tiêu chuẩn hiệu
quả học thuật, giống như các trường do Học khu
quản lý.
■ ■ Trường đặc quyền được linh hoạt trong việc biên soạn

các chương trình giáo dục và chính sách trường học
riêng của mình.
■ ■ Tất cả các trường đặc quyền đều phải cam kết phục

vụ bình đẳng cho mọi học sinh trong Học khu. Một vài
trường đặc quyền hỗ trợ cho một phạm vi ranh giới
cư trú khu phố hoặc dành ưu tiên cho những học
sinh nào sống trong khu vực quy định.

Trường Chuyển tiếp
■ ■ Trường Chuyển Tiếp (Pathways Schools)

có thể là trường đặc quyền hoặc trường do Học khu
quản lý. Các trường chuyển tiếp cung cấp các nguồn
hỗ trợ chuyên sâu về học tập và hành vi, dẫn dắt học
sinh để có thể lấy bằng tốt nghiệp và kết nối các em
với các cơ hội sau trung học. Hầu hết các trường
chuyển tiếp đều tạo cơ hội để lấy thêm nhiều tín chỉ
hơn mỗi năm so với môi trường truyền thống.
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Ghi danh và Chọn Trường
Trang Web: SchoolChoice.dpsk12.org
Số điện thoại: 720-423-3493
DPS tin rằng mọi học sinh đều nên được có quyền tiếp cận bình đẳng với
các trường học chất lượng, bất kể các em cư ngụ ở đâu trong thành phố
Denver. Các học sinh sắp vào Học khu được bảo đảm ghi danh tại trường
thuộc phạm vi khu phố hoặc một trường trong khu vực ghi danh của em.
Tuy nhiên, bất kỳ học sinh nào muốn hoặc cần theo học tại một trường

Cách tham gia

TÌM trường tốt nhất cho
con quý vị

khác trong năm tiếp theo đều có thể tham gia vào thủ tục Chọn Trường, hệ
thống ghi danh trực tuyến của chúng tôi. Việc ghi danh cho học sinh cấp
mầm non tại DPS không được bảo đảm; các gia đình học sinh mầm non
cần nộp đơn hàng năm.

Tìm Trường học thuộc Khu phố của Quý vị
Nếu quý vị là cư dân Denver mà chưa chọn không ghi danh vào trường thuộc

■ ■ Sử dụng công cụ Tìm trường trực

tuyến, dễ dàng sử dụng trên các
thiết bị di động tại schoolfinder.
dpsk12.org
■ ■ Đọc cẩm nang hướng dẫn ghi danh
■ ■ Nói chuyện với từng trường

phạm vi khu phố và cần ghi danh cho con em mình cho năm học hiện tại, quý
vị có thể ghi danh trực tiếp tại trường thuộc khu phố phục vụ cho địa chỉ cư
trú của quý vị. Quý vị có thể truy cập schoolfinder.dpsk12.org để xác định
trường thuộc phạm vi khu phố của mình. Để ghi danh, vui lòng liên lạc trực tiếp
với văn phòng trường để biết ngày đăng ký và các giấy tờ cần thiết.

NỘP ĐƠN bằng cách nộp

mẫu đơn Chọn Trường của
quý vị trên mạng trực tuyến

Một số khu vực của Denver được phục vụ theo khu vực ghi danh, hoặc khu
vực địa lý nơi học sinh được bảo đảm một chỗ tại một trong số vài trường học,
chứ không phải chỉ ở một trường nhất định. Nếu quý vị vừa mới chuyển đến
và sinh sống trong thành phố Denver, và quý vị cư ngụ trong một khu vực ghi
danh hoặc muốn con em theo học một trường không thuộc phạm vi khu phố
cho năm học hiện tại, vui lòng điền một mẫu đơn bằng cách tạo một tài khoản
và đăng nhập tại dps.schoolmint.net/signin.

■ ■ Tạo một tài khoản tại

dps.schoolmint.net/signin
■ ■ Đăng nhập và xếp thứ tự các

trường mà quý vị yêu thích khi
đơn đăng ký được mở, từ ngày
15 tháng Một - ngày 16 tháng

Chọn Trường
Nếu quý vị muốn ghi danh cho con quý vị vào một trường DPS không thuộc
phạm vi khu phố của quý vị (hoặc không phải là trường mà con quý vị hiện
đang theo học) cho năm học tiếp theo thì quý vị phải tham gia thủ tục Chọn

Hai, 2021.
■ ■ Nộp đơn vào bất kỳ lúc nào từ

ngày 15 tháng Một đến 4 giờ
chiều ngày 16 tháng Hai.

Trường. Trong suốt thời gian Chọn Trường, các gia đình nộp một mẫu đơn ghi
danh cho mỗi học sinh, trong đó sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các trường yêu
thích nhất. Sau đó, DPS sắp xếp học sinh vào các trường dựa theo thứ tự ưu
tiên đó, cũng như theo ưu tiên tuyển sinh của nhà trường và chỗ còn trống.
Hệ thống của chúng tôi được thiết kế để giúp sắp xếp tối đa số học sinh vào

đăng ký để theo học
tại trường của quý vị

trường mà các em ưu tiên/thích nhất.
Vòng 1 của Chọn Trường cho năm học 2021-22 sẽ diễn ra từ ngày 15
tháng Một đến ngày 16 tháng Hai, 2021. Quý vị có thể tạo một tài khoản và
nộp đơn tại dps.schoolmint.net/signin vào bất kỳ lúc nào trong khung thời
gian nộp đơn.
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■ ■ Chờ đón kết quả ấn định trường

học vào cuối tháng Ba 2021.
■ ■ Liên lạc với trường để đăng

ký cho năm học 2021-22

CÁC NGÀY CHÍNH
LIÊN QUAN ĐẾN
CHỌN TRƯỜNG
Ngày 15 tháng Một, 2021
Vòng 1 nộp đơn Chọn
Trường bắt đầu
Ngày 16 tháng Hai, 2021
Hạn cuối nộp đơn Chọn
Trường vào lúc 4 giờ chiều
Cuối tháng Ba, 2021
Các gia đình được thông báo
kết quả ấn định trường học
Đầu tháng Tư, 2021
Vòng 2 Chọn Trường bắt đầu
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Các chương trình trường học
NÂNG CAO THEO QUYẾT TÂM CÁ NHÂN (AVID) là hệ thống sẵn sàng cho đại học từ Mẫu
giáo-lớp 12, giúp đưa học sinh – đặc biệt là những em thuộc các nhóm vốn không có nhiều
người theo học chương trình giáo dục cao đẳng đại học trước đây – vào lộ trình đại học. Là
chiến lược then chốt trong việc thu hẹp khoảng cách về cơ hội, chương trình AVID bảo đảm
học sinh phải chịu trách nhiệm với các tiêu chuẩn cao nhất với các nguồn hỗ trợ về học tập và
giao tiếp xã hội để đạt tiềm năng của các em đến mức tối đa. AVID giúp học sinh chuẩn bị đạt
thành công sau trung học bằng cách trang bị cho các em các kỹ năng thiết yếu, các tiêu chuẩn
học tập và kiến thức đại học, do đó các em cảm thấy được trao quyền chủ động để chịu trách
nhiệm về việc học của chính mình.
CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (AP) là các lớp học giúp học sinh trung học phổ thông chuẩn
bị cho đại học với trải nghiệm khắt khe, giống như môi trường đại học. AP là một giáo trình
giảng dạy do Hội đồng Tuyển sinh Đại học soạn nên, cung cấp nhiều khóa học được chuẩn
mực hóa, thường được công nhận là tương đương với các khóa học đại học. Những học sinh
đạt điểm chuẩn trong kỳ thi AP toàn quốc đều có thể được nhận tín chỉ và sắp xếp vào chương
trình nâng cao ở các trường cao đẳng và đại học tham gia, giúp các em tiết kiệm cả thời gian
và tiền bạc trong những năm học đại học.
QUÂN ĐOÀN HUẤN LUYỆN SĨ QUAN TRÙ BỊ TRẺ (JROTC) là một chương trình thú vị
dành cho các học sinh trung học phổ thông, dạy về giáo dục nhân cách, thành tựu học sinh,
sức khỏe thể chất và tinh thần, kỹ năng lãnh đạo và sự đa dạng. Ngoài mục đích phát huy
nghĩa vụ công dân, JROTC cũng giúp học sinh chuẩn bị cho các lựa chọn sau trung học bao
gồm đại học và lực lượng lao động. Thông qua các chương trình do các học viên sĩ quan điều
hành và các cuộc thi đấu theo nhóm, học sinh học được các kỹ năng chuyên môn quý giá như
khả năng lãnh đạo, làm việc theo nhóm, quản lý thời gian, kỷ luật tự giác và giao tiếp.
CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT tại CÁC TRƯỜNG DPS gồm các phương pháp khám phá
nghệ thuật (nghệ thuật thị giác, kịch nghệ, nhảy/múa, âm nhạc) cùng với phương pháp giảng
dạy nghiêm ngặt trong các môn học như đọc, viết và khoa học. Để tìm các chương trình nghệ
thuật ở từng trường, vui lòng truy cập arts.dpsk12.org/school-locator.
HỌC SINH HỌC TĂNG TỐC QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌC SONG SONG (ASCENT) là
chương trình dựa trên pháp chế, cho phép DPS thanh toán học phí đại học, lệ phí và chi phí
của sách giáo khoa trong tròn một năm học (mùa thu và mùa xuân) đại học cho các học sinh
tham gia chương trình. Được luật thông qua vào năm 2009 như chương trình mở rộng của
chương trình Học Song Song, mục đích của ASCENT là cải tiến chương trình học tập và lập lộ
trình cho học sinh ghi danh vào các khóa học đại học và lấy tín chỉ khi vẫn còn học trung học
phổ thông. Học sinh hội đủ điều kiện để ghi danh tại một trong nhiều trường cao đẳng kỹ thuật
hoặc cao đẳng cộng đồng tham gia chương trình. Học sinh chương trình ASCENT được tiếp
cận các nguồn hỗ trợ trẻ em toàn diện bao gồm hỗ trợ học tập, giao tiếp xã hội và cảm xúc
cũng như về tài chính trong suốt năm đầu học cao đẳng đại học của các em.
HỌC TẬP TỔNG HỢP kết hợp truyền thông kỹ thuật số trực tuyến với các phương pháp trong
lớp học truyền thống.
Giáo dục Nghề nghiệp và Kỹ thuật (CTE), trước đây là là Học tập tại Trường
CareerConnect, là một chương trình giúp Thành công ở Đại học và Nghề nghiệp, cung cấp
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cho học sinh hàng trăm khóa học liên quan đến nghề nghiệp
ở nhiều trình độ khác nhau - từ các lớp dẫn nhập cho đến
các lớp cung cấp cơ hội lấy tín chỉ đại học hoặc các chứng
chỉ ngành nghề. Thông qua các khóa học thú vị, thực tế
và dựa trên bài tập dự án, học sinh học được các kỹ năng
chuyên môn và được trao quyền chủ động để tìm ra các
giải pháp. Để biết thông tin về các chương trình chuyển tiếp
và chương trình CTE có tại mỗi trường, vui lòng truy cập:
collegeandcareer.dpsk12.org.
Phát triển Nghề nghiệp, trước đây là chương trình
Học tập dựa trên Công việc CareerConnect, là một chương
trình giúp Thành công ở Đại học và Nghề nghiệp, được
thiết kế để cho phép học sinh tiếp xúc sớm với nhiều lựa
chọn nghề nghiệp khác nhau khi các em tìm hiểu thêm về
các sở thích và niềm đam mê của chính mình. Học sinh
được hợp tác với các công ty, các cơ sở giáo dục đại học
và các tổ chức phi lợi nhuận trong các ngành nghề có nhu
cầu cao nhất ở Colorado để có các trải nghiệm học tập dựa
trên công việc, ví dụ như các ngày tham quan địa điểm, các
chương trình thực tập, cố vấn hướng dẫn, học việc và hơn
thế nữa. Ngoài việc tiếp tục triển khai chương trình học tập
dựa trên công việc, đội ngũ Phát triển Nghề nghiệp hỗ trợ
học sinh thông qua các cuộc trò chuyện có ý nghĩa về nghề
nghiệp để học sinh có thể tìm hiểu các lựa chọn CCS và đưa
ra quyết định của mình. Để biết thông tin về các chương trình
chuyển tiếp và Phát triển Nghề nghiệp có tại mỗi trường, vui
lòng truy cập: collegeandcareer.dpsk12.org.
HỌC TẬP DỰA THEO NĂNG LỰC cho học sinh sự linh
hoạt để tiến bộ khi các em thể hiện việc thông thạo nội dung
học tập, bất kể thời gian, nơi học hoặc tốc độ học tập.
HỌC SONG SONG cho phép học sinh tham gia các khóa
học miễn phí tại các trường cao đẳng và đại học ở địa
phương trong khi vẫn đang học trung học phổ thông. Học
sinh tiếp cận với những thử thách học tập tại trường đại học
trong khi vẫn ở môi trường trung học hoặc ở trường cao
đẳng đại học, nhận được tín chỉ đại học và trung học cùng
lúc. Chương trình Học Song Song có tại tất cả các trường
trung học phổ thông và một số trường đặc quyền của DPS.
Cơ hội tham gia chương trình học song song là tùy thuộc
vào mức độ học sinh sẵn sàng cho đại học cũng như vào
Kế hoạch Học tập và Nghề nghiệp Cá nhân (ICAP) của các
em – một yêu cầu để tốt nghiệp đối với các khóa tốt nghiệp
2021 và về sau – mà học sinh cùng soạn lập với chuyên gia
tư vấn hoặc quản lý trường của các em.
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Các chương trình trường học

TIẾP THEO

PHỤC HỒI TÍN CHỈ cho phép học sinh có quyền lựa chọn

TRƯỜNG TRỌNG TÂM QUỐC TẾ có một giáo trình riêng

lấy tín chỉ cho các khóa học mà các em đã từng thi rớt để

biệt, liên kết lớp học với cả thế giới. Học sinh tìm hiểu các

các em có thể theo đúng tiến độ để tốt nghiệp. DPS cung

nền văn hóa khác nhau và các quan điểm quốc tế, đồng thời

cấp dịch vụ Phục hồi Tín chỉ dưới dạng chương trình trực

phát triển các kỹ năng sẽ giúp các em thành công trong thế

tuyến dựa trên năng lực do giáo viên hỗ trợ tại tất cả các

giới đang thay đổi nhanh chóng.

trường trung học phổ thông do Học Khu quản lý.
CHƯƠNG TRÌNH MONTESSORI quan sát và hỗ trợ sự
TRUNG TÂM TƯƠNG LAI CỦA QUỸ HỌC BỔNG DENVER,

phát triển tự nhiên của trẻ em trong môi trường học tự chủ.

đặt tại một vài trường trung học phổ thông DPS, hỗ trợ học

Các chương trình Montessori của DPS chú trọng tới việc

sinh khi các em chuẩn bị vào các trường đại học bốn năm,

giúp trẻ em phát triển các kỹ năng sáng tạo, giải quyết vấn

cao đẳng hai năm hoặc trường kỹ thuật. Các chuyên viên

đề, giao tiếp xã hội và quản lý thời gian.

tư vấn giúp học sinh nộp đơn, tìm học bổng và đạt thành
công ở cấp đại học. Truy cập denverscholarship.org để

TRƯỜNG TRỌNG TÂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ

biết thông tin.

HỌC SINH THỔ DÂN CHÂU MỸ DA ĐỎ (NASSP) cung
cấp các dịch vụ hỗ trợ bằng cách gộp các học sinh có chung

ĐẠI HỌC ĐẠI CƯƠNG các trường trung học với mô hình

một nền văn hóa và di sản vào trong cùng một chương

đại học đại cương được thiết kế để học sinh có thể lấy bằng

trình. Nhân viên NASSP bảo đảm học sinh được tiếp cận

tốt nghiệp trung học, bằng cao đẳng, chứng chỉ sau trung

tất cả các cơ hội và nguồn tài nguyên hỗ trợ trong Học khu.

học, hoặc ít nhất 60 tín chỉ đại học khi tốt nghiệp trung học

Mục tiêu của chương trình là nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp của

phổ thông. Các trường trung học đại học đại cương được

các học sinh Thổ dân châu Mỹ Da đỏ và Thổ dân Alaska.

Hội đồng Giáo dục Tiểu bang Colorado chỉ định hoạt động.

Liên lạc với NASSP theo số 720-423-2042 để biết thêm

Học sinh chương trình đại học đại cương phải đáp ứng các

thông tin.

yêu cầu tốt nghiệp của Học khu và lấy chứng chỉ sau trung
học, bằng cao đẳng, hoặc 60 tín chỉ đại học trong bốn năm

HỌC TẬP TÙY CHỈNH PHÙ HỢP VỚI TỪNG CÁ NHÂN

trung học phổ thông.

tạo điều kiện để đạt thành công trong học tập bằng cách
xác định trước tiên các nhu cầu học tập, sở thích và nguyện

HỌC TẬP KHÁM PHÁ kết hợp cách giảng dạy truyền

vọng của mỗi cá nhân học sinh, và sau đó cung cấp các

thống trong các môn học căn bản với các dự án phục vụ

trải nghiệm học tập được tùy chỉnh cho phù hợp với từng

cộng đồng và thực hành, hỗ trợ học sinh tìm hiểu thế giới

học sinh .

bên ngoài lớp học.
CHƯƠNG TRÌNH TIỀN ĐẠI HỌC chú trọng đến việc
CHƯƠNG TRÌNH VĂN BẰNG TÚ TÀI QUỐC TẾ (IB)

chuẩn bị cho học sinh tiếp tục việc học sau cấp trung học

cung cấp cách tiếp cận toàn diện hơn với nền giáo dục tiên

phổ thông; có thể bao gồm việc lấy tín chỉ đại học khi đang

tiến. Các Chương trình IB Sơ cấp, Trung cấp và chương

còn học trung học.

trình Văn bằng Tốt nghiệp cung cấp một giáo trình học yêu
cầu cao, nhất quán và được đánh giá cao trên toàn thế giới.

HỌC TẬP DỰA THEO BÀI TẬP DỰ ÁN là phương pháp

Các trường IB chú trọng đến các quan điểm quốc tế về học

mà qua đó học sinh học được kiến thức và các kỹ năng

tập và giảng dạy, đồng thời hỗ trợ học sinh tìm hiểu đầy

bằng cách làm việc trong thời gian dài để tìm hiểu và giải

đủ về nền văn hóa và ngôn ngữ quê hương của các em.

quyết các thắc mắc, vấn đề hoặc thách thức thực sự, thú

Phương pháp giảng dạy IB giúp học sinh phát triển các kỹ

vị và phức tạp.

năng trí tuệ, cá nhân, cảm xúc và giao tiếp xã hội để giúp
chuẩn bị cho học sinh đạt kết quả thành công trong thế giới

HỌC TẬP THÔNG QUA PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG kết hợp

toàn cầu hóa nhanh chóng. Những học sinh theo học các

công việc trong một dự án cộng đồng, ví dụ như môi trường

khóa học và dự kỳ thi IB ở cấp trung học phổ thông thường

tình nguyện, với việc học trong lớp.

nổi bật hơn trong quá trình tuyển sinh đại học và có cơ hội
lấy tín chỉ hoặc có vị thế cao hơn ở hầu hết các trường cao
đẳng và đại học ở Hoa Kỳ.

STEM là giáo trình dựa trên ý tưởng giáo dục học sinh trong
bốn nguyên tắc cụ thể – khoa học, công nghệ, kỹ thuật và
toán – theo phương cách tiếp cận ứng dụng và đa ngành.
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Trung tâm Y tế tại Trường
của Denver Health
Các Trung tâm Y tế tại Trường của Denver
Health, có tại 18 khu học xá DPS, cung cấp
dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho mọi
học sinh DPS, bất kể em học trường nào, tình
trạng bảo hiểm hoặc khả năng thanh toán. Nếu
không có trung tâm tại trường con quý vị thì
quý vị có thể sử dụng địa điểm gần quý vị nhất.
Các trung tâm này có tại các địa điểm sau:
■ ■ Abraham Lincoln

(2285 S. Federal Blvd.)
■ ■ Bruce Randolph

(3955 Steele St.)
■ ■ east (1600 City Park Esplanade)
■ ■ Khu học xá Evie Dennis

(4800 Telluride St.)
■ ■ Florence Crittenton

(55 S. Zuni St.)
■ ■ John F. Kennedy

(2855 S. Lamar St.)
■ ■ Khu học xá Kepner

(911 S. Hazel Court)
■ ■ Kunsmiller

(2250 S. Quitman Way)
■ ■ Khu học xá Lake

(1820 Lowell Blvd.)
■ ■ Manual (1700 E. 28th Ave.)
■ ■ Martin Luther King, Jr. Early

College (19535 E. 46th Ave.)
■ ■ Khu học xá Montbello

(5000 Crown Blvd.)
■ ■ North (2960 Speer Blvd.)
■ ■ KHU HỌC XÁ NOEL

(5290 Kittredge St.)
■ ■ Học viện Place Bridge

(7125 Cherry Creek Drive North)
■ ■ South (1700 E. Louisiana Ave.)
■ ■ Thomas Jefferson

(3950 S. Holly St.)
■ ■ Khu học xá West (951 Elati St.)

Để biết thêm thông tin, truy cập
denverhealth.org.
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Chuyên chở
Trang Web: transportation.dpsk12.org
SỐ ĐIỆN THOẠI: 720-423-4600
email: transportation@dpsk12.org
Nhiệm vụ của Dịch vụ Chuyên chở DPS là cung cấp dịch
vụ chuyên chở an toàn, bình đẳng và hiệu quả cho học
sinh của chúng ta. Chúng tôi biết rằng việc đến trường
an toàn là bước đầu tiên để có trải nghiệm học tập tuyệt
vời và giúp bảo đảm Mỗi Trẻ em đều Thành công.

KHU VỰC GHI DANH
Học sinh cư ngụ trong các khu vực ghi danh sẽ được nhận
dịch vụ chuyên chở dành riêng cho khu vực đó.
■ ■ Hệ thống Xe buýt Tốc hành Thành công

của vùng Cận và Viễn Đông Bắc: Các hệ
thống xe buýt học đường chạy trên toàn vùng Viễn
Đông Bắc và Cận Đông Bắc để cung cấp dịch vụ
chuyên chở đến các trường DPS và về nhà trong
mỗi cộng đồng.
■ ■ TỐC HÀNH VÙNG TÂY NAM: Hệ thống chuyên chở

phục vụ học sinh cư ngụ và theo học trường trung học
cơ sở trong Khu vực Ghi danh cấp Trung học Cơ sở
vùng Tây Nam.
Thông tin về dịch vụ chuyên chở của từng
trường có trong phần hồ sơ trường học
của cuốn cẩm nang này.

■ ■ KHU VỰC GHI DANH PHÍA TÂY: Hệ thống chuyên

chở phục vụ học sinh cư ngụ và theo học trường trung
học cơ sở trong Khu vực Ghi danh cấp Trung học Cơ
sở Phía Tây.
■ ■ KHU VỰC GHI DANH VIỄN ĐÔNG NAM: Hệ thống

xe buýt phục vụ học sinh trong Khu vực Ghi danh cấp

THÔNG THƯỜNG
■ ■ HỌC SINH TIỂU HỌC (MẪU GIÁO-LỚP 5) đều hội đủ

điều kiện nhận dịch vụ chuyên chở bằng xe buýt thông
thường nếu các em theo học tại trường thuộc phạm vi
cư trú khu phố và cư ngụ cách trường hơn 1 dặm.
■ ■ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ (LỚP 6-8) đều hội

đủ điều kiện nhận dịch vụ chuyên chở thông thường
nếu các em theo học tại trường thuộc phạm vi cư trú

Tiểu học vùng Viễn Đông Nam.
■ ■ KHU VỰC GHI DANH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

GREATER PARK HILL/Central Park: Hệ thống
chuyên chở phục vụ học sinh cấp trung học cơ sở
trong khu phố Park Hill/Central Park.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập transportation.
dpsk12.org/eligibility-and-routing, và kéo xuống mục
Chuyên chở cho Khu vực Ghi danh.

khu phố và cư ngụ cách trường hơn 2.5 dặm.
■ ■ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (LỚP 9-12)

(ngoài hệ thống xe buýt Tốc hành Thành công của

Dịch vụ chuyên chở này là dành cho các học sinh ghi danh

vùng Cận Đông Bắc và Viễn Đông Bắc) đều hội đủ điều

vào các chương trình chuyên như Tài năng và Năng khiếu

kiện nhận Dịch vụ Chuyên chở trong Khu vực (RTD)

Cao và đáp ứng các tiêu chí của điều kiện hội đủ về chuyên

nếu các em theo học tại trường thuộc phạm vi cư trú

chở và cư ngụ trong khu vực chuyên chở dành cho chương

dành cho khu phố và cư ngụ cách trường hơn 2.5 dặm.

trình chuyên.

Học sinh trung học phổ thông hội đủ điều kiện sẽ được
nhận thẻ đi xe RTD hàng tháng miễn phí từ trường của
em. Để biết thêm thông tin về lộ trình xe buýt RTD,
vui lòng truy cập transportation.dpsk12.org.
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TRƯỜNG CHUYÊN

CÁC ĐIỂM CÂN NHẮC KHÁC
GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT
Các chương trình giáo dục đặc biệt tại DPS là dựa
trên nhu cầu của mỗi học sinh. Dịch vụ chuyên chở
được cung cấp như một dịch vụ liên quan đến chương
trình giáo dục đặc biệt. Để biết thêm thông tin về dịch
vụ chuyên chở cho học sinh có nhu cầu đặc biệt, vui
lòng gọi văn phòng phụ trách Cơ hội và Bình đẳng cho
Học sinh theo số 720-423-3437 hoặc gửi email đến
StuTrans@dpsk12.org.
HỌC ANH NGỮ
Khi các trường thuộc phạm vi cư trú không cung cấp
dịch vụ Học Anh ngữ (ELA), học sinh được hội đủ điều
kiện để theo học – và nhận dịch vụ chuyên chở đến –
trường trong khu vực có cung cấp các dịch vụ ELA. Để
biết địa điểm các trường học ELA và quy định hướng
dẫn về chuyên chở, vui lòng truy cập ela.dpsk12.org.
THỦ TỤC xin áp dụng NGOẠI LỆ
Gia đình những học sinh không hội đủ điều kiện nhận
dịch vụ chuyên chở hoặc “chọn” không theo học tại
trường thuộc khu phố của mình đều có thể nộp đơn
yêu cầu áp dụng trường hợp ngoại lệ để được xem
xét nhận dịch vụ chuyên chở. Yêu cầu này phải được
hoàn tất trên mạng trực tuyến, sử dụng Cổng Thông
tin dành cho Phụ Huynh; hãy truy cập myportal.
dpsk12.org và đến trang “Chuyên chở”. Truy cập
transportation.dpsk12.org để biết thông tin về thủ
tục yêu cầu áp dụng ngoại lệ.

BẢN TIN XE BUÝT:

THẺ +PASS

Phụ huynh của những học sinh đi xe

Thẻ + Pass là thẻ bắt buộc mà học sinh phải quét
thông tin khi lên xuống xe buýt học đường. Chương
trình thẻ +Pass bắt buộc được thiết lập để cập nhật
thông tin cho phụ huynh về thời điểm và địa điểm học
sinh lên và xuống xe buýt. Mỗi học sinh hội đủ điều
kiện chuyên chở ở DPS và đi xe buýt học đường đều
phải sử dụng thẻ +Pass hàng ngày. Có thể tìm thêm
thông tin tại transportation.dpsk12.org/pluspass.
Lưu ý: Phụ huynh có thể xem lộ trình xe buýt và dữ
liệu lưu trên thẻ +Pass của con em mình bằng cách
đăng nhập vào tài khoản Cổng thông tin dành cho

buýt học đường sẽ nhận được thông tin
tức thời và cập nhật về dịch vụ xe buýt
của con em mình qua Bản tin xe Buýt.
Phụ huynh sẽ nhận được tin nhắn điện
thoại, email và thông báo thoại khi xe
buýt đi trễ hơn 15 phút do tình trạng giao
thông, trường hợp khẩn cấp hoặc do thời
tiết. Phụ huynh của học sinh hội đủ điều
kiện nhận dịch vụ chuyên chở được tự
động đăng ký nhận Bản tin xe Buýt dựa
theo số điện thoại và địa chỉ email cung
cấp khi đăng ký nhập học cho học sinh.

Phụ huynh.
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Đáp ứng các nhu cầu của
con quý vị
Dịch vụ Phát huy Tài năng và Năng khiếu
Trang Web: studentequity.dpsk12.org/gifted-talented
Số điện thoại: 720-423-2056

Các dịch vụ phát huy tài năng và năng khiếu là gì?
Các dịch vụ Phát huy Tài năng và Năng khiếu (GT) tại DPS được thiết kế dành cho các
học sinh nào thể hiện khả năng, tài năng hoặc tiềm năng có thể đạt được thành tích đặc
biệt mà các em cần phải có các chương trình đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của mình.
Việc xác định GT là tùy thuộc vào nhiều chỉ số bao gồm dữ liệu thông tin về nhận thức,
thành tích và năng lực, các bài thẩm định đánh giá khả năng sáng tạo, hồ sơ bài làm và
kết quả học tập, khi thích hợp. Có thể xét duyệt cơ sở bằng chứng về học sinh dựa trên
các đề xuất từ phụ huynh/người giám hộ, giáo viên hoặc từ học sinh khác hoặc tự đề cử.
Tất cả học sinh mẫu giáo, lớp hai và lớp sáu đều tham gia kiểm tra sàng lọc đồng bộ để
được xác định nhận dạng. Học sinh ở các cấp lớp khác phải hoàn tất đơn xin kiểm tra có
trong trang web của ban.
Mỗi trường do Học khu quản lý và thuộc khu vực cách tân có cấp lớp từ mẫu giáo đến lớp tám
đều cung cấp các dịch vụ GT và có một giáo viên GT hỗ trợ trường đó. Tất cả các trường đặc
quyền đều có một người liên lạc phụ trách GT để hỗ trợ lập chương trình và xác định nhận
dạng. Tất cả các trường trung học phổ thông do Học khu quản lý và thuộc khu vực cách tân
đều có các đội ngũ tại địa điểm để hỗ trợ các học sinh năng khiếu ở cấp trung học. Tất cả
những học sinh từ Mẫu giáo đến lớp 12 nào được xác định là GT hoặc HGT đều sẽ được nhận
Kế hoạch Học tập Nâng cao trong (các) lĩnh vực thế mạnh của mình. Chương trình GT thay đổi
khác nhau tùy theo từng trường, vui lòng liên lạc với nhà trường để biết thêm thông tin hoặc
truy cập trang web GT để xem các kế hoạch lập chương trình GT của trường.

Chương trình Phát huy Tài năng và Năng khiếu Cao (HGT)
Chương trình HGT cung cấp một lựa chọn cho học sinh từ lớp một đến lớp tám nào có năng
lực học tập và nhu cầu giao tiếp xã hội, cảm xúc đặc biệt mà không thể được đáp ứng trong
lớp học thông thường. Ban Tài năng và Năng khiếu xác định học sinh HGT và hội đủ điều kiện
cho chương trình chuyên thông qua kiểm tra sàng lọc đồng bộ và các bài thẩm định nhận thức,
được tổ chức vào mùa thu.
Một khi học sinh được xác định là hội đủ điều kiện cho chương trình chuyên hoặc năng khiếu
cao thì phụ huynh có thể ghi chương trình HGT tại các trường tiểu học Carson (cho lớp năm),
Cory, Edison, Gust, Lena Archuleta, Polaris, Southmoor và/hoặc Teller và Trường Trung học
Cơ sở Morey trong đơn Chọn Trường của mình.
Vui lòng không liên lạc với từng trường để hỏi về thông tin nộp đơn HGT; các gia đình sẽ được
hỗ trợ tốt nhất khi làm việc trực tiếp với Ban Tài năng và Năng khiếu hoặc bằng cách truy cập
studentequity.dpsk12.org/gifted-talented.
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Học Anh ngữ (ELA)
Trang Web: ela.dpsk12.org
Số điện thoại: 720-423-2040

Các dịch vụ ELA là gì?
Ngôn ngữ chính của mỗi học sinh là một tài sản mà khi kết hợp với các kỹ năng Anh ngữ, sẽ dẫn đến thành công trong
học tập và đời sống. Các chương trình Học Anh Ngữ (ELA) có giáo trình giảng dạy do các giáo viên giỏi đảm trách và
tận tình hỗ trợ Phát Triển Anh ngữ để giúp học sinh học Anh ngữ phát triển kiến thức trong các môn học cơ bản trong khi
học tiếng Anh.

Ai hội đủ điều kiện?
Mọi học sinh có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh và chưa thông thạo Anh ngữ đều hội đủ điều kiện nhận dịch vụ ELA.
Khi đăng ký, phụ huynh của tất cả các học sinh mới đều phải hoàn tất một mẫu điền gọi là Bản câu hỏi về Ngôn ngữ Sử dụng
tại Nhà (HLQ), để giúp xác định ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ mà học sinh và gia đình các em sử dụng. Nếu ghi một ngôn ngữ
khác, không phải tiếng Anh trong bản HLQ thì phụ huynh chọn chương trình ELA cho con em mình. Nhà trường đánh giá mức
độ thông thạo Anh ngữ của học sinh và xem xét kết quả học tập của em để quyết định xem liệu em có hội đủ điều kiện nhận dịch
vụ chương trình ELA hay không.

Các dạng dịch vụ ELA khác nhau đó là gì?
Có ba dạng chương trình chính tại các trường DPS:
■ ■ Giảng dạy bằng Tiếng Mẹ đẻ Chuyển tiếp (TNLI) Các chương trình TNLI là các chương trình dựa trên nghiên

cứu dành cho các học sinh Anh ngữ và có ngôn ngữ chính là tiếng Tây Ban Nha. Chương trình TNLI được giảng dạy bằng
cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, và sẽ tăng cường giảng dạy bằng tiếng Anh khi học sinh thông thạo hơn. Mục tiêu của
chương trình là hỗ trợ để học sinh biết đọc viết trong cả hai ngôn ngữ. Những học sinh nào nói ngôn ngữ chính không phải
là tiếng Tây Ban Nha nhưng theo học các trường TNLI sẽ được học theo chương trình ESL.
■ ■ Tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai (ESL) là các chương trình dành cho các học sinh học Anh ngữ và nói bất kỳ

ngôn ngữ nào. Toàn bộ chương trình giảng dạy là bằng tiếng Anh, với các giáo viên được huấn luyện đặc biệt để làm việc
với các học sinh học Anh ngữ. Tùy vào số học sinh nói một ngôn ngữ nhất định, nhà trường có thể cung cấp một người dạy
kèm nói ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh để có thể hỗ trợ thêm.
■ ■ Song Ngữ là chương trình dài hạn, có nội dung giảng dạy bằng hai ngôn ngữ, với mục tiêu là phát triển khả năng đọc

viết, thông thạo song ngữ cũng như vinh danh văn hóa. Tại DPS, mỗi chương trình song ngữ do Học khu điều hành bao
gồm, ở cấp tiểu học, ít nhất 50% chương trình giảng dạy bằng tiếng Tây Ban Nha cho đến lớp năm, và văn khoa ngôn ngữ
tiếng Tây Ban Nha và một môn học được dạy bằng tiếng Tây Ban Nha ở cấp trung học.
Bất kể tham gia chương trình nào, mọi học sinh học Anh ngữ đều có tiết học hàng ngày dành riêng cho việc Phát triển Anh ngữ
(ELD), qua đó cung cấp cho học sinh các công cụ căn bản để nói và viết tiếng Anh.
Liên lạc với trường mà quý vị quan tâm để tìm hiểu thêm về các chương trình ELA của trường. Quý vị có thể tìm danh sách các
chương trình ELA theo trường tại ela.dpsk12.org/ela-programs.
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Dấu Chứng nhận Song ngữ
của DPS
Dấu Chứng nhận Song ngữ của DPS là một phần
thưởng mà học sinh trung học phổ thông giành
được khi đáp ứng đủ các yêu cầu tốt nghiệp
phổ thông, và đã học và đạt trình độ thông thạo
trong hai ngôn ngữ hoặc nhiều hơn trước khi
tốt nghiệp trung học phổ thông. Để biết thêm
thông tin, hãy truy cập ela.dpsk12.org/aboutthe-seal-of-biliteracy.

Trung tâm dành cho Học sinh mới
Trung tâm dành cho Học sinh mới được thiết kế
dành cho những học sinh mới đến Hoa kỳ, bị gián
đoạn việc học và cần hỗ trợ thêm để thích nghi
với hệ thống giáo dục mới. Trung tâm dành cho
Học sinh mới đặt tại Học viện Place Bridge (Mẫu
giáo-lớp 5), Trường Trung học Cơ sở Merrill,
Trường Trung học Phổ thông Abraham Lincoln,
DCIS tại Montbello (6-12) và Trường Trung học
Phổ thông South.

Đáp ứng các nhu cầu của
con quý vị TIẾP THEO

Các Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt
Trang Web: studentequity.dpsk12.org/special-education
Số điện thoại: 720-423-3437
email: sped@dpsk12.org

Các chương trình giáo dục đặc biệt là gì?
Giáo dục Đặc biệt là chương trình bắt buộc của liên bang dành cho những học sinh hội
đủ điều kiện cho chương trình giảng dạy được thiết kế đặc biệt do có tình trạng khuyết tật
về học tập. Các trường học của DPS cung cấp các dịch vụ giáo dục để đáp ứng nhu cầu
của những học sinh khuyết tật hội đủ điều kiện cho Chương trình Giáo dục cho Người
Khuyết tật. Nếu học sinh hội đủ điều kiện thì Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP) sẽ
được thiết lập để cung cấp chương trình giảng dạy được thiết kế đặc biệt dành cho học
sinh. Dịch vụ này bao gồm chương trình giảng dạy của các giáo viên giáo dục đặc biệt đã
qua huấn luyện và có giấy phép hành nghề. Học sinh cũng có thể được hỗ trợ từ các y
tá và chuyên gia chăm sóc sức khỏe tâm thần, cũng như các chuyên gia trị liệu âm ngữ/
ngôn ngữ và vận động.

Ai hội đủ điều kiện?
Điều kiện hội đủ được xác định qua một thủ tục thẩm định chính thức, trong đó sử dụng các
tiêu chí liên quan đến tình trạng khuyết tật cụ thể. Trong thủ tục đánh giá này, các gia đình
được thông báo về tình trạng hội đủ điều kiện của con em mình và các lựa chọn về dịch vụ.

Ở đâu có các dịch vụ giáo dục đặc biệt?
Tất cả các trường DPS, kể cả các trường đặc quyền, đều cung cấp nhiều dịch vụ để đáp ứng
các nhu cầu riêng biệt của học sinh khuyết tật. Một số trường có chương trình chuyên môn
như Dịch vụ cho học sinh Khiếm thính và Lãng tai hoặc Tự kỷ. Nhóm IEP của học sinh quyết
định liệu học sinh có cần chương trình ở cấp độ này hay không.

Làm thế nào để được sử dụng các dịch vụ giáo dục đặc biệt?
Học sinh không trực tiếp ghi danh tham gia nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt. Thay vào đó, các
gia đình tham gia vào tiến trình đánh giá tình trạng hội đủ điều kiện của con em mình và góp
phần quyết định về các dịch vụ mà con em mình sẽ nhận được sau khi DPS hoàn tất thủ tục
thẩm định chính thức. Nếu quý vị tin rằng con em mình có thể đủ điều kiện nhận dịch vụ giáo
dục đặc biệt, vui lòng liên lạc trường mà quý vị quan tâm để yêu cầu tiến hành thủ tục thẩm
định cho con quý vị.
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Những trường sau đây sẽ mở cửa
khai trương trong năm học 2021-22:
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ghi chú: West Early College và Học viện West Leadership đang sáp
nhập, và sẽ trở thành Trường Trung học Phổ thông West (9-12) và
Trường Trung học Cơ sở West (6-8) trong năm học 2021-22.
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Trường Trung học Cơ sở DSST: Henry sẽ đóng cửa trong năm học
2021-22.
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Thay đổi đối
với Mô hình Hiệu
quả Hoạt động
của Trường học
Trong những năm trước, phần hồ sơ giới thiệu
các trường học trong Cẩm nang Hướng dẫn Ghi
danh Các Trường học Xuất sắc DPS bao gồm
thông tin về mức hiệu quả hoạt động của trường.
Quý vị sẽ thấy thông tin đó không được bao gồm
trong cẩm nang hướng dẫn của năm nay.
Hội đồng Giáo dục DPS đã bỏ phiếu vào ngày
20 tháng Tám, 2020 để quyết định chấm dứt sử
dụng Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học
(SPF) và hướng dẫn Học khu sử dụng SPF của
Sở Giáo dục Colorado, cùng với bảng thông số
cụ thể của DPS. Các nhà giáo dục và lãnh đạo
DPS đang nỗ lực thiết lập bảng thông số, và sẽ
chia sẻ thêm khi có thông tin.
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến các
học sinh và trường học, Sở Giáo dục Colorado
sẽ không ban hành mức xếp hạng SPF cho năm
học 2019-20. Vui lòng truy cập www.cde.state.
co.us/accountability/performanceframeworks
để xem các mức xếp hạng SPF của các năm
trước.
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