Diễn đàn Giám đốc Học Khu và Phụ huynh
Ngày 3 Tháng Năm vào 9:30 sáng
NGÀY:

Thứ Năm,
Ngày 3 tháng Năm, 2018

THỜI GIAN:

9:30 – 11:30 sáng

ĐỊA ĐIỂM:

PPA Event Center
2105 Decatur Street
Denver, CO 80211

ĐĂNG KÝ:

Quý vị có thể đăng ký tại:
face.dpsk12.org

Hoan nghênh TẤT CẢ các gia đình!
•

Tham gia cùng Giám đốc Học khu Tom Boasberg và các thành
viên Hội đồng Giáo dục DPS thảo luận về các khởi xướng giáo
dục và các ưu tiên trọng yếu.

•

Biểu dương những người nhận Giải thưởng Lãnh đạo Gia đình
năm nay; giải thưởng trao cho các gia đình gương mẫu thể hiện
một hoặc nhiều giá trị cốt lõi chung của chúng tôi.

•

Chúc mừng những người Tốt nghiệp Chương trình Lãnh đạo Phụ
huynh của chúng tôi.

THÔNG TIN THÊM:
: FACE_Events@dpsk12.org

: (720) 423-3135
Có dịch vụ phiên dịch, ăn
uống và giữ trẻ (từ 3 đến 12
tuổi) miễn phí cho người
dự họp.

ELA DAC

Ủy ban Cố vấn Học Khu của
Ban Học Anh Ngữ
Năm nay chúng tôi sẽ kết hợp các
buổi họp Diễn đàn Giám đốc Học Khu
và Phụ huynh với họp ELA DAC. Nếu
quý vị có con em là học sinh ELA,
chúng tôi muốn mời quý vị góp tiếng
nói tại bàn với tư cách là phụ huynh
ELA.

Phiên họp Góp ý Không Bắt Buộc
Quý vị nghĩ gì về Diễn đàn ngày hôm nay?

Phiên họp góp ý sẽ được tổ chức từ 11:45 sáng – 12:30 trưa
sau sự kiện; đây là cơ hội để góp ý về Diễn đàn ngày hôm nay.
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