Đại Học FACE
Thứ Bảy, ngày 22 tháng Chín, 2018

Trường Trung học Phổ thông Manual - 1700 E 28th Ave., Denver, CO 80205
8:00 sáng – 2:00 trưa
Đó là gì?
Hãy tham gia cùng chúng tôi trong trường Đại học FACE năng
động và tương tác. Chọn trong số nhiều chủ đề khác nhau để tìm
hiểu những thông tin giáo dục, phương thức và nguồn trợ giúp
quan trọng và hiệu quả để giúp hỗ trợ con quý vị tiến bộ về mặt
học tập, giao tiếp xã hội và cảm xúc!

Những chủ đề nào sẽ được cung cấp?

• Đại học FACE 101: Tìm hiểu Hệ thống Giáo dục
Chuyên chở | Dịch vụ Thực phẩm | Chọn Trường | Cổng Thông
tin dành cho Phụ huynh
• Đại học và Nghề nghiệp: Các Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Mới
• Quản trị Trường học
• Học tập Giao tiếp Xã hội-Cảm xúc
• Hạnh kiểm Học sinh và Kỷ luật
• Chứng Trầm cảm và Lo âu ở Học sinh
• Giáo dục Đặc biệt | Tài năng và Năng khiếu
• Dịch vụ Tình nguyện
• Black Minds Matter-Black Families Matter (Trí tuệ Người Da đen -Gia
đình Người Da đen cũng quan trọng đáng kể)
• Tiêu đề 1
• Ủy ban Cố vấn Phụ huynh của Chương trình Học Anh Ngữ (ELA DAC)
• Hội chợ Nguồn trợ giúp & nhiều chủ đề khác...

Tại sao nên tham gia?

Gia đình là những người thầy và người ủng hộ quyền lợi đầu tiên cho trẻ, và là các đối
tác học thuật tốt nhất của chúng tôi!
#PowerInFamily

Hãy tham gia cùng chúng tôi!
Thứ Bảy, ngày 22 tháng Chín, 2018
Đăng ký:
Trực tuyến: FACE@dpsk12.org
Email: FACE_ Events@dpsk12.org
Điện thoại: 720-423-3135

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

