Chương trình Lãnh đạo Gia đình & ELA DAC
Buổi #2 – CÁC GIÁ TRỊ
Thứ Năm, ngày 18 tháng Một, 2018 | 9:15 – 11:15 sáng
PPA Event Center, 2105 Decatur Street, Denver 80211

TẤT CẢ các gia đình học sinh DPS đều được hoan nghênh tham dự!
Chương trình Lãnh đạo Gia đình này giúp phát huy các quan hệ hợp tác và lãnh đạo về mặt học thuật thông
qua các buổi học tương tác, giúp tập hợp các gia đình trong toàn Học khu để phát triển các kỹ năng tự bênh
vực quyền lợi ở nhà, trường học và cấp Học khu. Hãy cùng tham gia thảo luận với chúng tôi về:
● Xác định các quan điểm giá trị của cá nhân quý vị & củng cố các giá trị đó tại nhà
● Áp dụng các quan điểm giá trị cá nhân ở trường và trong cộng đồng
● Điều hòa mâu thuẫn với các giá trị
● Dịch vụ Chương trình ELA

THU XẾP THỜI GIAN THAM GIA!
THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM
Ngày 15 tháng Ba, 2018
PPA Event Center
2105 Decatur St.

Ngày 12 tháng Tư, 2018
Park Hill Golf Club
4141 E. 35th Ave

BUỔI HỌP

ĐỀ TÀI

Buổi 3

Hãy Lên Tiếng
● Tổng quát: Xác định kiểu kiểm soát mâu thuẫn của quý vị
● Trường: Cơ hội hợp tác
● Học Khu: Cơ hội để chia sẻ tiếng nói của quý vị trong cộng đồng
● ELA: Dịch vụ Chương trình và các đề tài được lựa chọn cho Hội
đồng DAC

9:15 – 11:15 sáng

Buổi 4
9:15 – 11:15 sáng

Tổ chức Quản lý Những Người Khác
● Tổng quát: Giới thiệu Chu kỳ Tổ chức
● Trường: Tự bênh vực quyền lợi ở cấp trường
● Học Khu: Tổ chức quản lý những người khác để thành công ở
cấp trường và cấp Học khu
● ELA: Dịch vụ Chương trình và các đề tài được lựa chọn cho Hội
đồng DAC

Chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn, dịch vụ giữ trẻ và phiên dịch MIỄN PHÍ.

Để Đăng ký tham gia Buổi #2, hãy truy cập: https://goo.gl/forms/iJbp6IonlM6vJZk83
Để biết thêm thông tin, xin liên lạc: Lilian Pacheco tại 720-423-2277 hoặc Lilian_Pacheco@dpsk12.org

