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Chào mừng quý vị đến với Học Khu Công Lập Westminster,

Tôi rất vui mừng khi có được cơ hội này để trao đổi với 
quý vị về học khu của chúng ta cũng như chia sẻ với 
quý vị lý do tôi nghĩ đây là một nơi đặc biệt như vậy. 

Mỗi người tại Học Khu Công Lập Westminster 
(Westminster Public Schools, WPS) đều thấm nhuần 
phương châm của chúng tôi, “Where Education is 
Personal” (Nơi Giáo Dục Dành Cho Cá Nhân) và tất cả 
chúng tôi đều cam kết đảm bảo rằng mỗi học sinh đều 
phát huy hết tiềm năng của mình. Chúng tôi tin tưởng 
rằng ngày quan trọng nhất đối với tất cả học sinh là 
ngày sau khi tốt nghiệp. 

Cam kết của chúng tôi về hoạt động giảng dạy phù hợp 
cho từng cá nhân và một Hệ Thống Dựa Trên Năng Lực 
(Competency Based System, CBS) thực sự sẽ cho phép 
một số học sinh học tập nhanh hơn suốt quá trình giáo 
dục của các em, trong khi một số em khác có thể mất 
nhiều thời gian hơn để nắm vững một chủ đề học tập. Các bậc cha mẹ có nhiều con đều 
biết các con mình có năng lực học tập khác nhau và đánh giá cao một hệ thống trường 
học nhận biết được điều này. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về CBS và tại sao chúng tôi nghĩ 
rằng đó là cách tốt nhất để giáo dục trẻ em ở trang 17.

Khi xem qua hướng dẫn ghi danh của chúng tôi, xin biết rằng tất cả hiệu trưởng các 
trường của chúng tôi đều hoan nghênh cơ hội được trao đổi với quý vị và mang đến cho 
quý vị một chuyến tham quan tìm hiểu riêng về cơ sở của họ.

Chúng tôi là một học khu ghi danh mở, có nghĩa là quý vị có thể lựa chọn ngôi trường phù 
hợp hoàn hảo cho nhu cầu của gia đình mình. 

Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã cân nhắc việc học tập cùng với Học Khu Công Lập 
Westminster, Nơi Giáo Dục Dành Cho Cá Nhân.

Thân ái,

Dr. Pamela Swanson

GẶP GỠ TỔNG GIÁM ĐỐC
DR. PAMELA SWANSON
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Ryan McCoy
Chủ Tịch

Ryan McCoy lần đầu tiên được bầu vào 
Hội Đồng Giáo Dục vào năm 2013 và đã 
tái đắc cử vào năm 2017.
 
McCoy có nguồn gốc gắn bó mật thiết 
với cộng đồng Westminster, ông đã tốt 
nghiệp Trường Trung Học Westminster 
(WHS) vào năm 2000. Cha ông cũng đã 
tốt nghiệp từ Trường Trung Học Ranum.
 
McCoy cũng có hai người con đang học 
tập tại Học Khu Công Lập Westminster.

Max Math được bầu vào Hội Đồng Giáo Dục 
vào năm 2015. 

Cha và mẹ chồng của Math đều là học sinh 
Trung Học Union vào năm 1946. Còn riêng 
ông và vợ mình, Christy, đều là lứa học 
sinh tốt nghiệp WHS năm 1979. Ông từng 
học tại Trường Tiểu Học Westminster và 
bà cũng đã học tại Trường Tiểu Học Harris 
Park. Tất cả các con của họ đều học tại 
Trường Tiểu Học Tennyson Knolls, Trường 
Trung Học Hodgkins Junior và WHS.
 
Math đã học tại Trường Đại Học Colorado 
và Trường Đại Học Phoenix, và nhận được 
tấm bằng về Kinh Doanh. Sau đó, ông đã 
nhận được bằng Thạc Sĩ Quản Trị Công của 
Trường Đại Học Nam California.

Christine Martinez được bầu vào Hội Đồng 
Giáo Dục vào năm 2019.

Christine đã tốt nghiệp từ WHS vào năm 
2001, nối tiếp xu hướng gần đây khi tất cả 
các thành viên của Hội Đồng Giáo Dục đều 
là học sinh tốt nghiệp từ học khu này.

Martinez cũng có một đứa con đang theo 
học tại Trường Tiểu Học Sunset Ridge.

Ngoài vai trò là cha mẹ, Martinez còn đóng 
một vai trò nổi bật trong việc thông qua 
Dự Luật Thuế Bất Động Sản 2018.

Tạp chí District Administration đã lựa chọn Học 
Khu Công Lập Westminster là một trong 34 học 
khu trên cả nước được vinh danh là Học Khu Xuất 
Sắc năm 2019.

Tạp chí này đã viết: 

“Các học khu này đã phát triển những chương 
trình đầy sáng tạo nhằm hỗ trợ học sinh trong 
giáo dục cũng như vượt ra ngoài lớp học. Chúng 
tôi hy vọng độc giả của chúng tôi được truyền 
cảm hứng từ những nỗ lực của các học khu được 
vinh danh này để tạo ra những sáng kiến   thành 
công tại các học khu của riêng mình.”

Joe Davidek lần đầu tiên được bầu vào 
Hội Đồng Giáo Dục vào năm 2013 và đã 
tái đắc cử vào năm 2017. 

Suốt cuộc đời mình, Davididk đều học tại 
các ngôi trường trong học khu này, và 
tốt nghiệp từ WHS vào năm 1976. Ông 
có hai đứa con cũng học tại Học Khu 
Công Lập Westminster, và cả hai đều tốt 
nghiệp từ WHS. 

Ken Ciancio được bổ nhiệm vào Hội Đồng vào 
Tháng Tư, 2014, sau đó ông đã được bầu vào 
Tháng Mười Một năm 2015. 

Ciancio là một thành viên gắn bó lâu đời với 
học khu, và đã tốt nghiệp Trường Trung Học 
Ranum năm 1982. Sau đó ông vào học tại 
Trường Đại Học Regis, nơi ông lấy được các 
bằng cấp về Khoa Học và Lịch Sử Chính Trị.
 
Ciancio có một gia đình gồm nhiều thế hệ, 
tất cả đều đã học tập tại Học Khu Công Lập 
Westminster, và cha ông, Don Ciancio, cũng 
đã phục vụ trong Hội Đồng của học khu vào 
những năm 1980 và 90.

GẶP GỠ HỘI ĐỒNG

Max Math
Thủ Quỹ

Joe Davidek
Phó Chủ Tịch

Ken Ciancio
Thư Ký

Christine Martinez
Giám Đốc Hội Đồng
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CBS requires students to prove mastery 
and deep understanding of a topic 
before moving to a new learning level. 
WPS is a recognized leader in bringing 
competency based education to public 
schools.

���������������������������
Our neighborhood schools are built around 
a strong sense of community and place a 
high value on the personal relationships 
developed between principals and teachers  
and the families they serve.

���������������������������
WPS o�ers schools focusing on STEM, 
International Studies, the Arts and a unique 
Academy with a special emphasis on personal 
responsibility and giving back to the community. 
WPS also o�ers several PK-8 schools for families 
who prefer a di�erent option for their children. 

All elementary schools o�er preschool 
opportunities and free full-day kindergarten. 
WPS also has Early Learning Centers 
providing daycare for students as young as 
three months through four-years-old.
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The CTE Program prepares students to walk o� 
the graduation stage and into a well-paying job.  
Not all students want or need a four year college 
education and the district’s CTE program 
connects students to industry leaders and 
technical college opportunities.


������������
The Future Center at Westminster High School 
serves students of all ages as they begin to 
consider career and post-secondary 
opportunities. Many students are able to receive 
college credits through concurrent education 
programs with local schools of higher education.
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Why  Westminster   
Public   Schools?

HỆ THỐNG DỰA TRÊN NĂNG LỰC
CBS yêu cầu học sinh chứng minh được khả 
năng nắm vững thành thạo và hiểu biết sâu sắc 
về một chủ đề trước khi chuyển sang một cấp độ 
học tập mới. WPS là đơn vị dẫn đầu được công 
nhận trong việc mang lại hoạt động giáo dục 
dựa trên năng lực cho các trường công lập.

CÁC TRƯỜNG HỌC VỮNG CHẮC TRONG 
CỘNG ĐỒNG
Các trường học ở khu vực lân cận của chúng tôi được 
xây dựng xung quanh tình cảm vững chắc của cộng 
đồng và có giá trị cao đối với các mối quan hệ cá 
nhân được phát triển giữa các hiệu trưởng và đội ngũ 
giáo viên cùng với các gia đình mà họ phục vụ.

CÁC TRƯỜNG HỌC INNOVATION & MAGNET
WPS hiện đang cung cấp các trường học chú trọng vào 
các lĩnh vực STEM, Nghiên Cứu Quốc Tế, Nghệ Thuật và 
một Học Viện độc đáo với sự nhấn mạnh đặc biệt về trách 
nhiệm cá nhân và việc đền đáp cho cộng đồng. WPS cũng 
cung cấp một số trường học Mầm Non - Lớp 8 cho các gia 
đình muốn có một lựa chọn khác cho con em của họ.

GIÁO DỤC MẦM NON
Tất cả các trường tiểu học đều cung cấp các cơ hội cho 
trẻ học mầm non và học mẫu giáo cả ngày miễn phí. 
WPS cũng có các Trung Tâm Học Tập Sớm cung cấp 
dịch vụ giữ trẻ ban ngày dành cho các em từ ba tháng 
đến bốn tuổi.

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP KỸ THUẬT
Chương Trình CTE sẽ chuẩn bị cho học sinh rời khỏi giai 
đoạn tốt nghiệp và bắt đầu làm một công việc được trả 
lương cao.  Không phải mọi học sinh đều mong muốn hoặc 
cần đến một nền giáo dục đại học bốn năm và chương trình 
CTE của học khu sẽ kết nối học sinh với các nhà lãnh đạo 
trong ngành cũng như cơ hội học tập tại các trường đại học 
kỹ thuật.

TRUNG TÂM TƯƠNG LAI
Trung Tâm Tương Lai (Future Center) tại Trường Trung Học 
Westminster phục vụ các học sinh ở mọi lứa tuổi khi các 
em bắt đầu cân nhắc đến các cơ hội nghề nghiệp và sau 
trung học. Nhiều học sinh có thể nhận được các tín chỉ đại 
học thông qua các chương trình giáo dục đồng thời với các 
trường học ở cấp độ giáo dục đại học tại địa phương.

Tìm hiểu thêm về WPS và cách ghi 
danh học sinh tại mywps.org.

WPS đã tạo nên một học khu đáp ứng các nhu cầu của tất 
cả các trẻ em. Mỗi học sinh đều được thúc đẩy phát huy 
tột độ tiềm năng độc đáo của mình và được trao các công 
cụ để tạo dựng cuộc sống thành công, giúp họ có thể hỗ 
trợ gia đình cũng như đền đáp cho cộng đồng của mình. 
Phương châm “Nơi Giáo Dục Dành Cho Cá Nhân” không 
chỉ là một cụm từ lôi cuốn, đó chính là cách tiếp cận về 
giáo dục vô cùng hữu ích cho tất cả các học sinh.

WPS tin tưởng rằng ngày quan trọng nhất trong cuộc đời 
một học sinh là NGÀY SAU KHI TỐT NGHIỆP!

TẠI SAO LỰA CHỌN 
HỌC KHU CÔNG LẬP 
WESTMINSTER?
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Why  Westminster   
Public   Schools?



 

Học Khu Công Lập Westminster cam kết chuẩn bị cho tất cả các học sinh tốt 
nghiệp trung học một bệ phóng thành công khi các em tiếp tục học tập sau trung 
học hoặc bắt đầu đi làm trong nền kinh tế toàn cầu. Đội ngũ nhân viên và tình 
nguyện viên của Trung Tâm Tương Lai WPS, nằm trong thư viện của Trường Trung 
Học Westminster, sẽ nỗ lực làm việc kết hợp với các cố vấn học đường, giáo viên 
và quản trị viên để giúp học sinh con em quý vị thành công. 

Trung Tâm Tương Lai hiện đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện và hỗ trợ của 
chuyên gia về các quy trình nộp đơn vào học đại học và xin việc làm. Hãy gặp 
chúng tôi để:

• Lên kế hoạch sau trung học và nghề nghiệp 
• Nộp đơn vào đại học và xin việc làm 
• Hoàn thành FAFSA và thông tin hỗ trợ tài chính 
• Hỗ trợ và thông tin về nộp đơn xin học bổng 
• Thông tin về SAT 
• Thông tin về các chương trình lấy tín chỉ đại học MIỄN PHÍ 
• Các chuyến đi thực địa tham quan tại khu học xá và tổng quan về các  

hãng sở, chủ lao động 
• Nộp đơn xin nhập ngũ và kiểm tra ASVAB 
• Thực tập, học nghề, các cơ hội học tập kinh nghiệm và đăng thông tin  

tìm việc làm 
• Tiếp tục tạo và đánh giá danh mục hồ sơ cá nhân

Học Viện Phụ Huynh vì Sự  
Thành Công của Học Sinh (PASS) 
Các bậc cha mẹ, hãy đăng ký Học Viện Phụ Huynh 
vì Sự Thành Công của Học Sinh (PASS)! Chương 
trình tiếp cận cha mẹ MIỄN PHÍ này sẽ mang lại 
cho gia đình kiến   thức và kỹ năng để đảm bảo học 
sinh đã sẵn sàng cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp. 
Tìm hiểu về hỗ trợ tài chính, cách thức hỗ trợ học 
sinh tại nhà, làm thế nào để theo dõi tiến triển học 
tập của học sinh, và nhiều nội dung khác.

Hãy tận dụng các nguồn hỗ trợ có sẵn!

GỌI CHÚNG TÔI: 
303-657- 3929 - Tiếng Anh/tiếng Tây Ban Nha

ĐỂ TÌM HIỂU THÊM XIN GỌI: 
303-657-3985

6933 Raleigh St., 2nd Floor, Westminster, CO 80030 westminsterpublicschools.org

GỬI EMAIL CHÚNG TÔI: 
futurecenter@westminsterpublicschools.org

GHÉ THĂM TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI: 
www.westminsterpublicschools.org/futurecenter

GHÉ THĂM: 
Westminster High School, 
6933 Raleigh Street, Westminster, CO.

Ghé thăm

Trung Tâm Tương Lai  
của Học Khu Công Lập Westminster



 

 
 

1
2 3

5

8

7
6

4

Học Viện Phụ Huynh vì Sự 
Thành Công của Học Sinh
Chỉ dành cho các bậc cha mẹ! Tìm hiểu 
cách giúp đỡ học sinh con em quý vị 
sẵn sàng vào đời sau khi học trung học. 
MIỄN PHÍ và dành cho mọi cấp lớp. Nói 
tiếng Tây Ban Nha

Tham dự buổi định hướng giới 
thiệu để ghi danh ngay hôm nay!

Bắt đầu từ năm lớp 8, hãy đảm bảo cho 
con em quý vị luyện tập bài khảo thí SAT 
trong 45 phút mỗi tuần!

Bắt đầu từ năm lớp 8, hãy ghé thăm 
chúng tôi trực tuyến hoặc tại Trung 
Tâm Tương Lai, hoặc gặp gỡ cố vấn 
của con quý vị, để tìm hiểu thêm và 
khuyến khích các em nộp đơn cho 
một hoặc nhiều chương trình này!

Bắt đầu từ năm lớp 9, hãy tìm hiểu 
thêm về các học bổng. Tham dự buổi 
hội thảo về hỗ trợ tài chính vào mùa 
thu năm lớp 12. Nộp đơn xin hỗ trợ tài 
chính, tốt nhất là trước ngày 1 Tháng 
Mười Hai năm học lớp 12.

Bắt đầu từ lớp 6, hãy nói chuyện 
với con quý vị về Kế Hoạch 
Tương Lai của trẻ khi bắt đầu 
mỗi học kỳ.

ĐIỀU CẦN LÀM 

CHO KẾ HOẠCH 

ƯỚC MƠ

Bắt đầu từ lớp 6, hãy đọc và hiểu rõ 
các yêu cầu tốt nghiệp mới để quý vị 
có thể giúp con em mình tốt nghiệp 
đúng thời hạn.

Bắt đầu từ năm lớp 8, hãy nói chuyện 
với con em quý vị về các lựa chọn chuẩn 
bị nghề nghiệp.

Hãy ghé thăm chúng tôi trực tuyến 
và gọi điện hoặc dừng lại vào thăm 
nếu có thắc mắc hoặc cần giúp đỡ.

Bài Khảo Thí Mở Ra Cánh  
Cửa: SAT
SAT là một bài khảo thí giúp xác định nơi 
học sinh có thể ghi danh vào đại học, 
những hỗ trợ tài chính mà các em có 
thể nhận được, hoặc con đường khi các 
em tham gia vào quân đội. PSAT là một 
bài kiểm tra thực hành giúp con quý vị 
chuẩn bị cho kỳ thi SAT. 

Điểm SAT giỏi có thể giúp học sinh 
cho thấy các em đã sẵn sàng cho một 
công việc; đủ điều kiện nhận học bổng 
tại các trường cao đẳng kỹ thuật, hai 
năm và bốn năm; được chấp nhận tại 
nhiều trường cao đẳng và đại học; học 
thử các lớp học đại học để lấy tín chỉ; và 
có thêm nhiều lựa chọn trong quân đội.

Bắt Đầu Nghề Nghiệp và Đại 
Học ở Trung Học Phổ Thông
Học sinh có thể khám phá các khóa học 
về nghề nghiệp và đại học trong khi 
các em vẫn còn học trung học! Nhiều 
chương trình MIỄN PHÍ có thể giúp học 
sinh lấy được tín chỉ đại học miễn phí và 
có được kinh nghiệm làm việc thực tế. 
Hãy tiết kiệm thời gian và tiền bạc sau 
khi học trung học, bất kể kế hoạch của 
các em là gì!

Được Giúp Đỡ Để Trả Tiền  
Học Đại Học
Có hai loại hình trợ giúp – “hỗ trợ tài chính” 
dựa trên thu nhập của gia đình quý vị, và 
“học bổng” phần lớn dựa trên những gì học 
sinh của quý vị đạt được ở trường trung 
học. 

Hỗ trợ tài chính bao gồm các khoản vay, 
tài trợ và hình thức vừa học vừa làm. Hoạt 
động hỗ trợ này ưu tiên ai đăng ký trước, vì 
vậy quý vị hãy nộp đơn càng sớm càng tốt! 
Các suất học bổng sẽ tùy thuộc vào học sinh 
của quý vị: học tập chăm chỉ ở trường có thể 
đồng nghĩa với việc được MIỄN PHÍ tiền học 
đại học mà không phải trả lại!

Kế Hoạch Tương Lai
Đó là cách học sinh tìm hiểu về mình là ai, 
mình muốn kiểu cuộc sống như thế nào, và 
làm cách nào để đạt được điều đó! Bao gồm 
việc chuẩn bị để đi làm và học đại học.

Cần Chuẩn Bị Gì Để Tốt Nghiệp
Cùng với một Kế Hoạch Tương Lai cho thấy 
các em đã sẵn sàng theo đuổi ngành nghề 
sau học trung học, học sinh sẽ hoàn thành 
các lớp học cốt lõi, các môn tự chọn và “tiêu 
chuẩn đánh giá về mức độ sẵn sàng”.

Có Nhiều Cách Để Sẵn Sàng Cho 
Nghề Nghiệp
• Học Nghề Việc chuẩn bị cho nghề nghiệp 

tại chỗ nhằm có được bằng cấp Liên Kết 
hoặc chứng nhận chuyên môn 

• Trường Kỹ Thuật Lấy được chứng chỉ 
hoặc chứng nhận và chuẩn bị cho một 
nghề nghiệp cụ thể 

• Quân Đội Phục vụ đất nước chúng ta 
trong Lực Lượng Vũ Trang. Kiếm tiền để 
học đại học! 

• Cao Đẳng Cộng Đồng Lấy được chứng 
chỉ hoặc bằng cấp Liên Kết hai năm. Kiếm 
được thu nhập tăng thêm 32% suốt đời! 

• Cao Đẳng Hoặc Đại Học Bốn Năm Lấy 
được bằng Cử Nhân. Kiếm được thu nhập 
tăng thêm 74% suốt đời!

Cần Chuẩn Bị Gì Để Tốt Nghiệp
Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ học sinh 
tìm được và chuẩn bị cho nghề nghiệp. 
• Tìm hiểu các em là ai, các em muốn điều 

gì trong cuộc sống, và làm thế nào để đạt 
được điều đó 

• Có được kinh nghiệm làm việc, các kỹ 
năng và giới thiệu đề cử 

• Tìm chỗ thực tập và học nghề 
• Chuẩn bị cho nghề nghiệp và học đại học, 

và lấy tín chỉ đại học MIỄN PHÍ 
• Nộp đơn và trả tiền học đại học

Hãy giúp con em quý vị có được tất cả các lựa chọn! 
Học tập chuyên cần, chăm chỉ ở trường và đạt điểm số bằng hoặc vượt trên cấp lớp ở tất cả 
các môn học sẽ hỗ trợ rất nhiều cho MỖI mục tiêu nghề nghiệp và học đại học.

8 BƯỚC ĐỂ TRẺ 
THÀNH CÔNG
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Học Khu Công Lập Westminster (WPS) hiện đang mời gọi Ghi Danh Theo Lựa Chọn tại tất cả các trường học 
khu vực lân cận, các trường Innovation & Magnet Mầm Non - Lớp 8, trường học trực tuyến và Trường Trung 
Học Thay Thế. Các gia đình bên trong lẫn bên ngoài địa giới WPS đều được khuyến khích nộp đơn đăng ký! 
Trường hợp số lượng học sinh nhập học bị hạn chế, các học sinh sống bên trong địa giới WPS sẽ được ghi 
danh ưu tiên. Tất cả các trường học đều được miễn học phí, nhưng các gia đình sẽ chịu trách nhiệm tự mình 
đưa đón nếu họ lựa chọn vào học tại một ngôi trường bên ngoài khu vực lân cận của họ. 

CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC MẦM NON - LỚP 5
    • Fairview Elementary
    • Harris Park Elementary
    • Mesa Elementary
    • Sherrelwood Elementary
    • Sunset Ridge Elementary

CÁC TRƯỜNG MẦM NON - LỚP 8
    • Colorado Sports Leadership Academy
    • Hodgkins Leadership Academy (Mầm Non - Lớp 8 vào năm 2021)
    • Orchard Park Academy (Mầm Non - Lớp 8 vào năm 2021 khi khai trương cơ sở mới)
    • Tennyson Knolls Preparatory School

CÁC TRƯỜNG INNOVATION
    • Colorado STEM Academy
    • John E. Flynn A Marzano Academy (Mầm Non - Lớp 8 vào năm 2021)
    • Metropolitan Arts Academy (Mầm Non - Lớp 8 vào năm 2021)
    • Westminster Academy for International Studies

Mỗi trường WPS Innovation School đều có quy trình nộp đơn cũng như các yêu cầu tuyển sinh 
riêng. Vui lòng liên hệ với từng trường để tìm hiểu thêm về trường học đó và thủ tục nộp đơn.

CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
    • Ranum Middle School
    • Shaw Heights Middle School

CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
    •  Hidden Lake High School (Trường Trung Học Thay Thế, vui lòng liên hệ HLHS để tìm hiểu 

thêm về thủ tục nộp đơn.)
    • Westminster High School

TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN
    • Westminster K - 12 Virtual Academy 

GHI DANH
VÀO WPS 2021-22
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WESTMINSTER BOYS & GIRLS CLUB

CÁC CHƯƠNG TRÌNH & HOẠT ĐỘNG BAO GỒM:

TÌM HIỂU THÊM TẠI WWW.GREATFUTURESDENVER.ORG

TRỢ GIÚP BÀI TẬP VỀ NHÀ

THAM GIA CÂU LẠC BỘ

THÔNG TIN CÂU LẠC BỘ
THỂ THAO & TRÒ CHƠI

PHÒNG THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT  
& STEM

NGHỆ THUẬT VĂN HÓA

CHUYẾN ĐI THỰC ĐỊA

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC SÁCH

BỮA ĂN & ĂN NHẸ HÀNG NGÀY

CHUẨN BỊ VÀO ĐẠI HỌC & NGHỀ 
NGHIỆP

Giúp Đỡ Trẻ Em. Xây Dựng Cộng Đồng.

Boys & Girls Clubs of Metro Denver rất hân hạnh được thông báo khai trương câu lạc bộ Westminster Boys & Girls Club 
tại Trường Trung Học Phổ Thông Hidden Lake. Chương trình hoạt động sẽ bao gồm việc chăm sóc chất lượng cao hàng 
ngày ngoài giờ học chú trọng đến việc hỗ trợ trẻ em toàn diện. Tại câu lạc bộ, các thanh thiếu niên có thể lựa chọn từ 
một loạt các chương trình, xây dựng mối quan hệ với nhân viên chăm sóc và tìm hiểu các kỹ năng sống quan trọng.

Hidden Lake High School 
7300 Lowell Blvd. 
Westminster, CO 80030 
720-542-4562 
Westminster@bgcmd.org 

GIỜ HOẠT ĐỘNG CLB 
Thứ Hai - Thứ Sáu - 1:30 chiều - 8:00 tối. 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN 
Phí đăng ký: Miễn phí 
Các học sinh trung học cơ sở và trung học phổ 
thông Westminster và các anh chị em của mình sẽ 
được ưu tiên đăng ký. Các học sinh khác sẽ được 
tiếp nhận dựa trên chỗ trống còn lại. 

TRỞ THÀNH MỘT THÀNH VIÊN: 
1. Truy cập www.bgcmd.org/apply 
để hoàn thành đơn đăng ký thành viên 
trực tuyến. 

2. Tham dự một buổi giới thiệu định 
hướng bắt buộc.



Với các Hạn Chế Do COVID-19 và hướng dẫn hiện có cho năm học này, các gia đình đang được khuyến 
khích đưa đón học sinh con em mình. Các quy trình sau đây sẽ được thực hiện cho các gia đình cần đến 
dịch vụ xe buýt học đường (màu vàng). 

Tất cả cha mẹ cần đo thân nhiệt của con em mình và kiểm tra các triệu chứng COVID trong khi ở nhà và 
hãy cho con ở nhà nếu trẻ bị sốt hoặc có các triệu chứng liên quan đến COVID.

Trong năm học 2021-22, sau đây là những yêu cầu đối với tất cả học sinh sử dụng dịch vụ xe buýt học 
đường WPS. 

1. Tuân thủ các hướng dẫn tại chỗ cho phương tiện giao thông công cộng, không gian sẽ bị giới hạn trên 
mỗi xe buýt, tên của học sinh phải có trong danh sách học sinh theo tuyến đường. 
 -  Việc chỉ định tuyến đường của học sinh được xác định theo địa chỉ nhà có trong hồ sơ nhà 

trường của con em quý vị.
 - Học sinh chỉ có thể lên xuống tại điểm dừng mà các em được chỉ định.
 -  Vui lòng gọi văn phòng của chúng tôi trực tiếp theo số 303.427.1977 để xác nhận học sinh của 

quý vị có tên trong danh sách. 
2. ID Học Sinh
 - Học sinh bắt buộc phải dùng thẻ ID của mình để quét vào/ra tại mỗi vị trí lối vào/lối ra. 
3. Khẩu Trang
 - Bắt buộc phải đeo khẩu trang trong khi trên xe buýt.
4. Chỉ định chỗ ngồi
 - Học sinh sẽ được chỉ định chỗ ngồi và phải luôn ngồi tại chỗ của mình

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập mywps.org/transportation hoặc gọi số 303-428-3511.

ĐƯA ĐÓN
TẠI WPS
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Bản đồ này được tạo dành cho Westminster PublicSchools, 7200 Lowell Blvd, Westminster, CO (303) 428-3511 bởi 
AlphaPixel, LLC, 7346 Brook Forest Dr. Evergreen, CO (775) 623-7495 ©2019, Mọi quyền đã được bảo lưu.

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần ấn phẩm này nếu không có chấp thuận bằng văn bản của nhà xuất bản. 
Dù đã nỗ lực hợp lý để tạo ra một ấn phẩm chính xác, cả Học Khu Công Lập Westminster lẫn Alphapixel LLC đều không 

chịu trách nhiệm đối với bất cứ độ chính xác hoặc thiếu sót nào.
Các bên đóng góp cho © OpenStreetMap. Được lập bằng cách dùng printmaps-osm.de
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Giữ Trẻ & Mầm Non Trường Tiểu Học Mầm Non - Lớp
Mầm Non 
- Lớp 8

Innovation & Magnet Mầm 
Non - Lớp 8

Trung Học Cơ Sở Lớp 6-8 Trường Trung 
Học Phổ Thông 
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Các lựa chọn gồm Mẫu Giáo Cả Ngày,  
Mầm Non Cả Ngày & Mầm Non Nửa Ngày.

GHI DANH 
2021-2022 NAY 
ĐÃ BẮT ĐẦU!

CHĂM SÓC BÉ SƠ SINH & GIỮ TRẺ CÓ HỌC PHÍ NAY ĐÃ CÓ SẴN! 
Hãy đăng ký tại trường học địa phương của quý vị hoặc mywps.org/ece.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MẦM NON WPS



LEVEL

3

9

HỆ THỐNG DỰA TRÊN NĂNG LỰC LÀ GÌ

Quý vị có biết? Trường học của con quý vị sử dụng Hệ 
Thống Dựa Trên Năng Lực (Competency Based System, 
CBS) để giúp giáo viên điều chỉnh cách thức con em quý vị 
học tập, phù hợp với các điểm mạnh cũng như thách thức 
của trẻ. CBS cho phép tất cả học sinh:

• Học tập theo tốc độ của riêng mình – tiến triển nhanh 
chóng ở các lĩnh vực thế mạnh và nhận thêm trợ giúp từ 
giáo viên ở các lĩnh vực còn nhiều thách thức

Luz đã được 9 tuổi, và ở một trường học truyền thống, cô bé sẽ học lớp bốn. Nhưng bởi Luz rất giỏi toán, cô bé đã học 
được cả Toán Cấp Độ 5, ở mức trên trung bình. Biết đọc viết là một lĩnh vực đầy thách thức, vì vậy Luz đang được trợ giúp 
từ các giáo viên khi bé vẫn học môn Đọc Viết Cấp Độ 3. Ở các môn Khoa Học và Nghiên Cứu Xã Hội, cô bé vẫn đạt yêu cầu.

Cấp độ kết quả học tập trung bình của Luz là 4

TOÁN HỌC
Toán Học 
là lĩnh vực 
thế mạnh

CẤP ĐỘ

1
CẤP ĐỘ

2
CẤP ĐỘ

3
CẤP ĐỘ

4
CẤP ĐỘ

5

Luz đang được trợ 
giúp thêm
về môn Đọc Viết

KHOA HỌC

ĐỌC VIẾT

NGHIÊN CỨU
XÃ HỘI

CẤP LỚP THÔNG THƯỜNG:
Lớp 4

ĐỘ TUỔI

• Nắm vững kiến thức và kỹ năng – chứng tỏ sự tự tin 
và khả năng trong một lĩnh vực kiến   thức và kỹ năng 
trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo

• Thông tin học sinh theo thời gian thực – bất cứ lúc 
nào, phụ huynh và giáo viên đều có thể lên mạng để 
xem học sinh đang tiến bộ vượt bậc ở những môn nào 
và các em đang cần thêm thời gian và trợ giúp để phát 
triển ở những lĩnh vực nào

Thể Hiện Những Gì Bạn Biết
và sẵn sàng tốt nghiệp để bước vào đời
Giới Thiệu về Học Tập Cá Nhân Hóa tại Trường Học Con Quý Vị

Gặp gỡ Luz

CẤP ĐỘ

1

CẤP ĐỘ

1

CẤP ĐỘ

1

CẤP ĐỘ

2

CẤP ĐỘ

2

CẤP ĐỘ

2

CẤP ĐỘ

3
CẤP ĐỘ

3

CẤP ĐỘ

3

CẤP ĐỘ

4

CẤP ĐỘ

4
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Student Proficiency
Traditional Approach: 
Students move up one grade level in all subjects each year, 
regardless of their ability in each subject.

Personalized Approach:  
Students learn at a customized pace. They move from one 
performance level to the next when they have demonstrated 
proficiency in all of the learning targets that comprise that 
level. Students complete Level 12 in all subjects to graduate.

Example:  
A student may complete all of the learning targets in 
Literacy Level 3, and move on to Literacy Level 4, during the 
middle of the school year. Or, he may start a new school 
year continuing his work from the previous year on learning 
targets in Math Level 2.

To learn more about

Westminster Public Schools

Competency Based System,

visit cbswps.org  or

call 720-542-5084 . 

HELPFUL TERMS:
Learning Target: 
A group of knowledge and skills that 
students master.

Proficiency: 
Is demonstrated when a student 
scores 3 or better on a 4-point scale, 
which must happen in order to 
complete a learning target.

Performance Level:  
A collection of learning targets in each 
content area. Students move on to the 
next performance level when they 
demonstrate proficiency in all of its 
learning targets.

Challenge
areas are spotted &

students are provided 
assistance with specific 

learning targets  

LEVEL

3
LEVEL

4
LEVEL

5

LEVEL

12
COMPLETE LEVEL 12 IN ALL SUBJECTS AND ADVANCE TO GRADUATION!

Hệ Thống Dựa Trên Năng Lực (CBS) của Học Khu Công Lập Westminster sẽ trình bày các kiến   thức và kỹ năng như một loạt các 
khối được dựng lên nhau. Học sinh sẽ chứng tỏ rằng các em đã thành thạo một khối–gọi là mục tiêu học tập–trước khi chuyển 
sang khối kế tiếp. Trong mỗi lĩnh vực nội dung, sẽ có một tập hợp các mục tiêu học tập nhằm tạo nên cấp độ kết quả học tập. 
Học sinh sẽ hoàn thành tất cả các mục tiêu học tập trong một cấp độ kết quả học tập trước khi chuyển sang cấp độ kế tiếp.
Để tốt nghiệp, các học sinh sẽ hoàn thành 12 cấp độ kết quả học tập trong mỗi lĩnh vực nội dung.

MỤC TIÊU HỌC TẬP và MỨC ĐỘ THÀNH THẠO:
Toán Cấp Độ 2 bao gồm mười mục tiêu học tập.

Để hoàn thành mục tiêu học tập, học 
sinh phải đạt được điểm 3 trở lên trên 

thang điểm 4.

Mục Tiêu Học Tập
Cách Tiếp Cận Truyền Thống:
Tất cả các học sinh học qua cùng một nội dung theo tốc độ 
của giáo viên.

Cách Tiếp Cận Cá Nhân Hóa:
Học sinh sẽ học tập theo tốc độ của riêng mình, nắm vững các 
nhóm kiến   thức và kỹ năng được gọi là mục tiêu học tập. Để 
hoàn thành mục tiêu học tập, học sinh phải đạt được điểm 3 
trở lên trên thang điểm 4. Một loạt các mục tiêu học tập sẽ tạo 
nên từng cấp độ kết quả học tập.

Ví dụ:
Toán Cấp Độ 2 bao gồm mười mục tiêu học tập. Học sinh phải 
đạt được điểm 3 trở lên để hoàn thành từng mục tiêu học tập; 
các em phải hoàn thành tất cả các mục tiêu để chuyển sang 
cấp độ kết quả học tập tiếp theo.

Mục Tiêu Học Tập
Cách Tiếp Cận Truyền Thống:
Học sinh được xếp vào một cấp lớp theo độ tuổi của mình, 
trong cả năm cho tất cả các môn học.

Cách Tiếp Cận Cá Nhân Hóa:
Học sinh học tập theo cấp độ kết quả học tập trong mỗi lĩnh 
vực nội dung cốt lõi theo khả năng các em đã chứng tỏ được.

Ví dụ:
Một học sinh lớp bốn điển hình có thể học tập ở môn Toán 
Cấp Độ 5, Đọc Viết Cấp Độ 3, Nghiên Cứu Xã Hội Cấp Độ 4 và 
Khoa Học Cấp Độ 4. Điều này có nghĩa là toán học là lĩnh vực 
thế mạnh và đọc viết là lĩnh vực còn gặp nhiều thử thách.

Học Tập Cá Nhân Hóa Có Hiệu Quả Ra Sao

TOÁN HỌC

TOÁN CẤP ĐỘ 2

KHOA HỌC

ĐỌC VIẾT

NGHIÊN CỨU
XÃ HỘI

CẤP ĐỘ

1
CẤP ĐỘ

2
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THUẬT NGỮ HỮU ÍCH:
Mục Tiêu Học Tập: 
Một nhóm kiến   thức và kỹ năng mà các 
học sinh phải nắm vững.

Mức Độ Thành Thạo: 
Được chứng minh khi học sinh đạt các 
điểm số từ 3 trở lên trên thang điểm 4, 
là cấp độ phải thực hiện được để hoàn 
thành mục tiêu học tập.

HOÀN TẤT CẤP ĐỘ 12 Ở TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC VÀ TIẾN TỚI TỐT NGHIỆP!

Các lĩnh vực gặp thách 
thức sẽ được phát hiện và 

học sinh được cung cấp 
hỗ trợ với các mục tiêu 

học tập cụ thể

Để tìm hiểu thêm về  
Hệ Thống Dựa Trên Năng 

Lực của Học Khu Công Lập 
Westminster, hãy truy cập 
cbswps.org hoặc gọi số 

720-542-5084.

Cấp Độ Kết Quả Học Tập: 
Một tập hợp các mục tiêu học tập trong 
mỗi lĩnh vực nội dung. Học sinh sẽ 
chuyển sang cấp độ kết quả học tập tiếp 
theo khi các em thể hiện sự thành thạo 
ở tất cả các mục tiêu học tập của mình.

Mức Độ Thành Thạo của Học Sinh
Cách Tiếp Cận Truyền Thống:
Học sinh sẽ lên một cấp lớp trong tất cả các môn học mỗi năm, bất kể 
khả năng của các em ở mỗi môn học.

Cách Tiếp Cận Cá Nhân Hóa:
Học sinh được học tập với tốc độ điều chỉnh thích hợp. Các em sẽ 
chuyển từ cấp độ kết quả học tập này sang cấp độ tiếp theo khi đã thể 
hiện được sự thành thạo trong tất cả các mục tiêu học tập bao gồm 
trong cấp độ đó. Các học sinh sẽ hoàn thành Cấp Độ 12 ở tất cả các 
môn học để tốt nghiệp.

Ví dụ:
Học sinh có thể hoàn thành tất cả các mục tiêu học tập ở môn Đọc Viết 
Cấp Độ 3 và chuyển sang Đọc Viết Cấp Độ 4 vào giữa năm học. Hoặc, 
trẻ có thể bắt đầu một năm học mới tiếp tục quá trình học tập của mình 
từ năm trước cho các mục tiêu học tập ở môn Toán Cấp Độ 2.

CẤP ĐỘ

3
CẤP ĐỘ

4
CẤP ĐỘ

5

CẤP ĐỘ
12
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sân golf sân golf

chạychạy

mê cungmê cung
thợ mỏthợ mỏ

đụngđụng
xe hơixe hơi

xe kartxe kart

9650 N. Sheridan Blvd    (303) 650-7596
adventuregolfandraceway.com

THÁNG MƯỜI MỘT NÀY!
THÁNG MƯỜI MỘT NÀY!
Khi Ánh Đèn Bắt Đầu
Khi Ánh Đèn Bắt Đầu

CÒN NHIỀU TRANG BỊ TUYỆT VỜI HƠN NỮA TẠI GIA ĐÌNH HYLAND HILLS CỦA CHÚNG TA

minimini

54 Lỗ Sân Golf Mini! 
100.000 Đèn Nhấp Nháy!

Truyền Thống Nghỉ Lễ Cực Kỳ Ngoạn Mục!

thử thách thử thách 
đu dây thừngđu dây thừng



 
 

 

TỪ GIỮ TRẺ BAN NGÀY

ĐẾN BẰNG CẤP…
 … VÀ MỌI THỨ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÓ

MỞ CỬA MÙA THU 2021

Học Khu Công Lập Westminster công nhận rằng mọi đứa trẻ đều xứng đáng 
được hưởng một nền giáo dục không chỉ truyền cảm hứng cho trẻ mà còn 
hỗ trợ khi các em học tập để biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Tại WPS 
chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho tất cả mọi người!

HỌC VIỆN ORCHARD PARK
Chúng tôi rất vui mừng được 
thông báo khai trương Học Viện 
Orchard Park, một Trường Mầm 
Non - Lớp 8 hoàn toàn mới của 
Westminster! Trong cơ sở hiện 
đại này, các học sinh sẽ đón 
nhận hoạt động giảng dạy chất 
lượng từ các giáo viên giàu kinh 
nghiệm, sự hỗ trợ chu đáo từ 
đội ngũ nhân viên hợp tác và lập 
chương trình đáp ứng về mặt 
phát triển.

Truy cập mywps.org/enroll để tìm đúng trường học cho con em quý vị!

GIỮ TRẺ BAN NGÀY MẦM NON

STEM

NGHỆ THUẬT

Mầm Non - Lớp 8

THỂ THAO

KHU VỰC LÂN CẬNQUỐC TẾ



 

HÃY GIỮ LIÊN LẠC, TẢI VỀ ỨNG DỤNG CỦA 
CHÚNG TÔI!

Nhận các tin tức, cập nhật và thông tin mới nhất từ   
trường học của quý vị bằng cách tải về ứng dụng WPS! 

Hãy nhớ THEO DÕI chúng tôi trên Facebook và Twitter  
@WPSNewsNow too!



Offer ends 6/30/21. Restrictions apply. Not available in all areas. Limited to Internet Essentials (“IE”) service from Comcast for new residential customers meeting certain 
eligibility criteria. Offer limited to 2 months of complimentary Internet Essentials service. Taxes, home drop-off, and professional install extra. After promotion, regular rates 
apply. Comcast’s current rate is $9.95/month (subject to change). Advertised price applies to a single outlet. Actual speeds may vary and are not guaranteed. For factors 
affecting speed visit www.xfi nity.com/networkmanagement. Access to Xfi nity WiFi hotspots included with Xfi nity post-pay Internet. If a customer is determined to be no longer 
eligible for the IE program, regular rates will apply to the selected Internet service. Subject to Internet Essentials program terms and conditions. May not be combined with other 
offers. Call 1-855-846-8376 for restrictions and complete details or visit InternetEssentials.com. © 2021 Comcast. All rights reserved.

Sẵn sàng
cho mọi thứ

Dịch vụ Internet Essentials  
của Comcast
mang lại kết nối Internet tốc độ cao,  
giá cả phải chăng.
Khi quý vị kết nối,  
quý vị đã sẵn sàng cho mọi thứ.

Nộp đơn ngay hôm nay nếu quý vị đủ điều kiện 
hưởng các chương trình như Chương Trình Bữa 
Trưa Học Đường Quốc Gia, trợ giúp làm việc nhà, 
Medicaid, SNAP, SSI và các chương trình khác.

Không cần hợp đồng thời hạn 
Không kiểm tra tín dụng 
Bộ tự lắp đặt miễn phí

$9.95
Mỗi tháng + Thuế sau giá 
khuyến mại

2 tháng sử dụng miễn phí dịch vụ 
Internet Essentials cho khách hàng 
mới của chúng tôi.
Đăng ký trước ngày 6/30/21. ĐĂNG KÝ NGAY  

InternetEssentials.com
1-855-846-8376
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GIỮ TRẺ & MẦM NON
TRUNG TÂM HỌC TẬP SỚM TẠI F.M. DAY
Trung Tâm Học Tập Sớm F.M. Day cung cấp chương trình mầm non chất lượng cao 
cho các học viên nhỏ tuổi nhất của chúng ta. Trung tâm của chúng tôi chấp nhận các 
học sinh nhỏ từ ba tháng đến bốn tuổi. Đội ngũ nhân viên chúng tôi là các chuyên 
gia mầm non có trình độ cao và có tỷ lệ nhân viên trên trẻ em được duy trì thấp hơn 
mức yêu cầu của tiểu bang. Chúng tôi là một chương trình có đóng học phí và cung 
cấp số giờ giữ trẻ hàng ngày kéo dài từ 7:15 sáng đến 5:15 chiều. Chúng tôi cũng có 
lịch làm việc quanh năm để đáp ứng nhu cầu gia đình với các lựa chọn lên chương 
trình mùa hè. 

Mục tiêu chương trình của chúng tôi được liên kết chặt chẽ với tuyên bố về sứ mệnh 
cho lứa tuổi mầm non của học khu là “Xây Dựng Một Nền Tảng Tích Cực Để Học Tập, 
Sống, Vui Chơi và Chuẩn Bị Vào Mẫu Giáo”.

Trung tâm học tập sẽ bao gồm một công trình hợp tác về phòng thí nghiệm học 
đường với Đại Học Metro State cho phép thế hệ chuyên gia chăm sóc trẻ em tiếp 
theo làm việc và phát triển trong một môi trường vượt trội.

AYLANE DIBILDOX 
Hiệu Trưởng
Giữ Trẻ & Mầm Non

303.428.1330                                         1740 Jordan Dr. Denver, CO 80221                                        mywps.org/fmday

GIỮ TRẺ & MẦM NON24



303.428.1330                                         1740 Jordan Dr. Denver, CO 80221                                        mywps.org/fmday

MẦM NON
TRUNG TÂM HỌC TẬP SỚM TẠI GREGORY HILL

MẦM NON

Học Khu Công Lập Westminster có một chương trình Giáo Dục Mầm Non (Early 
Childhood Education, ECE) tại tất cả các cơ sở tiểu học của chúng tôi cũng như tại 
Trung Tâm Học Tập Sớm ở Gregory Hill. Mục tiêu các chương trình ECE của chúng tôi 
là cung cấp các dịch vụ phù hợp về mặt phát triển cho các trẻ em của WPS. Học sinh 
trong các chương trình ECE này sẽ được học tập, sống và vui chơi dưới sự quan tâm 
cực kỳ chu đáo.

Học Tập -  Tập trung vào các kỹ năng trước khi đi học để giúp chuẩn bị cho học sinh 
mẫu giáo

Sống -  Tập trung vào phát triển cảm xúc xã hội để giúp học sinh học cách trở thành 
một phần của một cộng đồng học tập

Vui Chơi -  Tập trung vào toàn bộ con người trẻ thông qua một chương trình dựa 
trên vui chơi

Chăm Sóc -  Đội ngũ nhân viên hỗ trợ và tận tâm chú trọng đến các kỹ năng học sinh 
riêng biệt

303.428.1560                                        8030 Irving St. Westminster, CO 80030                                       mywps.org/gh

JENNIFER KEYES 
Hiệu Trưởng
Mầm Non 
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TRƯỜNG TIỂU HỌC
FAIRVIEW 
Trường Tiểu Học Fairview với tầm nhìn về lòng tốt và khả năng phụng sự chính là 
nơi các học sinh sẽ được dạy dỗ để trở nên tốt bụng hơn và làm được nhiều thứ hơn 
cả quý vị mong đợi. Tầm nhìn này hiển nhiên không chỉ bó hẹp trong phạm vi nhà 
trường mà còn lan tỏa trong khu vực lân cận của chúng tôi, nơi chúng tôi được bao 
bọc bởi sự hỗ trợ tuyệt vời của cộng đồng. Học sinh của chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội 
tham gia vào các dự án phụng sự nơi các em có cơ hội đền đáp lại cho cộng đồng 
của mình. Tại Fairview, các bậc cha mẹ và thành viên cộng đồng sẽ nhận được các 
cơ hội giáo dục dành cho người lớn như Motheread/Fatheread, các buổi học về sức 
khỏe & dinh dưỡng và các lớp học nuôi dạy con cái. 

Fairview đang hợp tác với các tổ chức như The Boys & Girls Club để cung cấp cho học 
sinh một chương trình sau giờ học an toàn và mang tính giáo dưỡng. Chúng tôi cũng 
tham gia cùng với Camp Chief Ouray, nơi các học sinh sẽ trải nghiệm những cuộc 
phiêu lưu ngoài trời ở một trại qua đêm truyền thống, cũng như Math Academy (Học 
Viện Toán) sau giờ học để nâng cao các kỹ năng toán học của trẻ.

303.428.1405                                    7826 Fairview Ave. Denver, CO 80221                                    mywps.org/fairview
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LỚP 5

GIỮ TRẺGIỮ TRẺ & MẦM NONTRƯỜNG TIỂU HỌC, MẦM NON - LỚP 5

LISA CYR 
Hiệu Trưởng
Trường Mầm Non - Lớp 5
Ghi Danh Dự Kiến 251
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303.428.1405                                    7826 Fairview Ave. Denver, CO 80221                                    mywps.org/fairview
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TRƯỜNG TIỂU HỌC
HARRIS PARK 

TRƯỜNG TIỂU 

HỌC

Trường Tiểu Học Harris Park sẽ giáo dục tất cả trẻ em từ mọi xuất thân cũng như sẽ 
thiết kế có chủ đích lịch biểu hàng ngày của các em nhằm mang lại những cơ hội tốt 
nhất để học tập. Là trường học tham gia chương trình Leader in Me School, chúng 
tôi luôn tôn trọng sự tuyệt vời ở mỗi đứa trẻ. Chúng tôi có nền văn hóa về năng lực 
lãnh đạo và đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ làm gương và giảng dạy theo tác 
phẩm “7 Thói Quen Để Trẻ Hạnh Phúc và Trở Thành Người Thành Công” của Steven 
Covey. 

Tại Harris Park, chúng tôi luôn tự hào về sự kết nối giữa cộng đồng Westminster và 
các gia đình chúng tôi. Các thành viên cộng đồng còn phục vụ trong Hiệp Hội Phụ 
Huynh Giáo Viên, khiến nó trở thành một Hiệp Hội Phụ Huynh Giáo Viên Cộng Đồng. 
Chúng tôi có mối quan hệ sâu sắc và lâu dài với Cộng Đồng Hưu Trí San Marino, các 
tổ chức Reading Partners, Celebrate the Beat, Scholars Unlimited và Girls on the 
Run. Các chương trình này bổ sung thêm giá trị và chiều sâu rộng lớn cho các học 
sinh và gia đình của chúng tôi.
 

303.428.1721                                         4300 W. 75th Ave. Westminster, CO 80030                 mywps.org/harrispark

TRƯỜNG TIỂU HỌC, MẦM NON - LỚP 5

NANCY RICHEY
Hiệu Trưởng
Trường Mầm Non - Lớp 5
Ghi Danh Dự Kiến 263
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TRƯỜNG TIỂU HỌC
MESA

TRƯỜNG TIỂU HỌC, MẦM 

NON - LỚP 5

Trường Tiểu Học Mesa với bề dày thành tích đã được công nhận là trường được xếp hạng 
Performance (Thành Tích) của Tiểu Bang Colorado. Chúng tôi hiện đang hợp tác với nhiều 
nhóm bên ngoài để mang lại các chương trình bồi dưỡng và các hoạt động khác cho 
Mesa Mustangs. Một số hoạt động bao gồm học võ karate, nhảy hip-hop, Bồi Dưỡng của 
Scholars Unlimited và Câu Lạc Bộ Gia Sư và Toán Học. Mesa cũng có nhiều sự kiện gia 
đình bao gồm Fitness Night, Harvest Dance, Craft Night, Literacy Night và Math at Mesa, 
là nơi các gia đình đến để cùng học tập và tham gia các trò chơi toán học với con em 
mình. Học sinh cũng rất thích tham gia chương trình Spelling Bee của chúng tôi.

Mesa là đơn vị tiên phong về các chương trình học thuật, nơi chúng tôi “Mong Đợi Điều 
Tốt Nhất và Chào Đón Thành Công!” Các giáo viên từ mầm non đến lớp 5 đều được đào 
tạo về các chương trình học đọc, viết và toán học mới nhất nhằm mang lại thành công cho 
mỗi học sinh. Chúng tôi được trang bị công nghệ mới nhất và tuyệt vời nhất bao gồm một 
thiết bị cho mỗi học sinh. Mesa cũng hợp tác với các nghệ sĩ địa phương để mang lại trải 
nghiệm nghệ thuật ngoài đời thực cho học sinh.  Chúng tôi là một trường học trong khu 
vực lân cận và luôn chào đón tất cả các gia đình tham gia với chúng tôi.

303.428.2891                                      9100 Lowell Blvd. Westminster, CO 80031                               mywps.org/mesa

TRƯỜNG TIỂU HỌC, MẦM NON - LỚP 5

JANELLE STASTNY 
Hiệu Trưởng
Trường Mầm Non - Lớp 5
Ghi Danh Dự Kiến 301
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303.428.2891                                      9100 Lowell Blvd. Westminster, CO 80031                               mywps.org/mesa

TRƯỜNG TIỂU HỌC
SHERRELWOOD

TRƯỜNG TIỂU 

HỌC

Trường Tiểu Học Sherrelwood nằm ở trung tâm một cộng đồng có tinh thần hỗ trợ 
và chăm sóc chu đáo. Chúng tôi là trường học đầu tiên trong khu vực lân cận có 
đội ngũ giáo viên chất lượng cao sẵn sàng chăm sóc chu đáo và cộng tác với mọi 
học sinh và gia đình. Ngoài các chương trình học thuật, việc phát triển tính cách 
cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục học sinh của chúng tôi. Tại 
Sherrelwood, các học sinh sẽ được tham gia nhiều môi trường học tập nhằm thúc 
đẩy năng lực trí óc về mặt xã hội. Chúng tôi cung cấp một số chương trình và câu lạc 
bộ trước và sau giờ học nhằm đáp ứng các mối quan tâm, sở thích của học sinh bao 
gồm quần vợt, bóng đá, dàn hợp xướng, toán học, đọc-viết, bóng rổ, Đội Ngũ Lãnh 
Đạo, ban nhạc, nghiên cứu khoa học và nhiều nội dung khác!

303.428.5353                                8095 Kalamath St. Denver, CO 80221                                mywps.org/sherrelwood

TRƯỜNG TIỂU HỌC, MẦM NON - LỚP 5

CINDY DAVIS 
Hiệu Trưởng
Trường Mầm Non - Lớp 5
Ghi Danh Dự Kiến 256
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TRƯỜNG TIỂU HỌC
SUNSET RIDGE

TRƯỜNG TIỂU HỌC, MẦM NON 

- LỚP 5

Tại Sunset Ridge, chúng tôi tin tưởng rằng việc giáo dục trẻ em là sự hợp tác giữa nhà 
trường và gia đình. Đội ngũ nhân viên Sunset Ridge có cam kết mạnh mẽ về sự xuất sắc 
và chúng tôi rất mong quý phụ huynh phối hợp cùng chúng tôi để đạt được sự xuất sắc. 
Chúng tôi đặc biệt khuyến khích cha mẹ hãy thường xuyên giúp đỡ trẻ làm bài tập về nhà, 
nói chuyện với các em về những gì trẻ đang học, đọc sách cho trẻ và lắng nghe các em 
đọc. Các thành viên gia đình Sunset Ridge sẽ được mời làm tình nguyện viên của lớp học 
hoặc nhà trường, tham dự các hoạt động của nhà trường vào buổi tối và tích cực tham 
gia Hiệp Hội Phụ Huynh Giáo Viên, nơi các bậc cha mẹ và nhân viên sẽ lên kế hoạch cho 
những sự kiện vui nhộn cho cộng đồng của chúng ta.

Trường Tiểu Học Sunset Ridge đã được công nhận bởi Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Colorado 
với Giải Thưởng Cải Tiến của Thống Đốc như món quà đón mừng tỷ lệ tăng trưởng xuất 
sắc của học sinh trong các bài khảo thí của tiểu bang trong hơn ba năm liên tiếp. Sunset 
Ridge đã được trao tặng $30,000 từ quỹ Foundations of Great Schools phi lợi nhuận về 
thành tích học sinh xuất sắc. Chúng tôi rất tự hào về công việc khó khăn và những thành 
tựu của học sinh, đội ngũ giáo viên và nhân viên của mình!

303.426.8907                             9451 Hooker St. Westminster, CO 80031                              mywps.org/sunsetridge

TRƯỜNG TIỂU HỌC, MẦM NON - LỚP 5

ROGER VADEEN 
Hiệu Trưởng
Trường Mầm Non - Lớp 5
Ghi Danh Dự Kiến 346

30



303.426.8907                             9451 Hooker St. Westminster, CO 80031                              mywps.org/sunsetridge

MẪU GIÁO - LỚP 8

TRƯỜNG MẦM NON - LỚP 8
HỌC VIỆN COLORADO 
SPORTS LEADERSHIP
Học Viện Colorado Sports Leadership (CSLA) là một cơ hội giáo dục độc đáo cho 
học sinh toàn khu vực mong muốn có một nền giáo dục cơ bản vững chắc trong 
lúc còn được tìm hiểu thêm về những nghề nghiệp tiềm năng trong ngành có liên 
quan đến thể thao.

Các hướng phát triển nghề nghiệp có thể từ vật lý trị liệu, dinh dưỡng và thuốc 
men trong thể thao cho đến phát sóng và báo chí in, tiếp thị, kinh doanh và thống 
kê.   Những lĩnh vực quan tâm này có thể được khám phá đầy đủ tại Trường Trung 
Học Westminster thông qua các cơ hội tại lớp học và thực tập. 

Nền văn hóa CSLA cũng bao gồm các bài học và giá trị rút tỉa được từ các môn thể 
thao cá nhân và đồng đội như sự kiên trì, hợp tác và lòng chính trực cá nhân. 

303.428.8583                                   7011 Lipan St. Denver, CO 80221                                 mywps.org/csla       

CAMILE CARLSON 
Hiệu Trưởng
Trường Mẫu Giáo - Lớp 8
Ghi Danh Dự Kiến 457
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HỌC VIỆN JOSEPHINE 
HODGKINS LEADERSHIP
Học Viện Hodgkins Leadership chú trọng đến việc đáp ứng chính xác những gì học sinh 
mong muốn về mặt học tập. Các lớp học của chúng tôi luôn lấy học sinh làm trọng tâm và 
các học sinh sẽ học tập theo tốc độ của riêng mình và chỉ lên lớp khi các em thể hiện sự 
thành thạo hoặc làm chủ ở tất cả các Tiêu Chuẩn của Tiểu Bang Colorado theo cấp độ học 
tập của trẻ. Việc chuyển lên cấp độ tiếp theo có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong suốt năm 
học thay vì chỉ đợi tới khi các em đến độ tuổi thích hợp. Chúng tôi sẽ củng cố những điểm 
mạnh của học sinh cũng như hướng dẫn các em thiết lập và đạt được các mục tiêu học 
tập của mình.

Hodgkins cũng là một Trường Học về Năng Lực Lãnh Đạo, dựa trên các tác phẩm “7 Thói 
Quen Hiệu Quả” và “7 Thói Quen Để Trẻ Trưởng Thành” của Steven Covey. Tại Hodgkins, 
chúng tôi tin tưởng rằng mọi học sinh đều là những tài năng và bằng cách sử dụng 7 
Thói Quen này, các nhà lãnh đạo học sinh của chúng ta sẽ tìm thấy tiếng nói của họ và 
trở thành những cá nhân được rèn giũa kỹ lưỡng để trở thành những công dân tuyệt vời 
trong cộng đồng trường học, khu phố, thành phố và cả thế giới. Các nhà lãnh đạo của 
chúng ta sẽ biết cách lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch đó cho tương lai tươi sáng và 
thành công của các em. 

303.428.1121                                   3475 W. 67th Ave. Denver, CO 80221                                   mywps.org/hodgkins

MẦM NON - LỚP 8

AMBER SWIECKOWSKI 
Hiệu Trưởng
Trường Mầm Non - Lớp 8
Ghi Danh Dự Kiến 520
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TRƯỜNG TIỂU HỌC, 

MẦM NON - LỚP 5

HỌC VIỆN 
ORCHARD PARK 
Chúng tôi rất vui mừng được thông báo khai trương Học Viện Orchard Park, một Trường 
Mầm Non - Lớp 8 hoàn toàn mới của Westminster! Trong cơ sở hiện đại này, các học sinh sẽ 
đón nhận hoạt động giảng dạy chất lượng từ các giáo viên giàu kinh nghiệm, sự hỗ trợ chu 
đáo từ đội ngũ nhân viên hợp tác và lập chương trình đáp ứng về mặt phát triển. Mỗi người 
học đều có quyền tiếp cận công nghệ tiên tiến trong một môi trường an toàn, chu đáo, hiện 
đại và khác biệt. Chúng tôi pha trộn chương trình giảng dạy CBS nghiêm ngặt với cách tiếp 
cận đáp ứng về mặt phát triển để chuẩn bị cho học sinh vào cấp trung học cũng như thế 
giới công việc của tương lai.

Tỷ lệ mỗi học sinh một máy Chromebook, các công nghệ giảng dạy trong lớp học và cơ sở 
vật chất hiện đại cho phép giáo viên của chúng tôi lan tỏa các kiến thức và kỹ năng từ khắp 
nơi trên thế giới vào lớp học. Với các tiết học về nghệ thuật, âm nhạc và giáo dục thể chất 
hàng ngày, chúng tôi mong muốn làm phong phú và thúc đẩy sự tăng trưởng về sức khỏe 
thể chất, tinh thần cũng như học tập của mỗi học sinh. Học Viện Orchard Park luôn có một 
trong những đội ngũ nhân viên giảng dạy hàng đầu trong khu vực và vào năm 2019, chúng 
tôi đã giành được Giải Thưởng Trung Tâm Xuất Sắc của Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Colorado. 
Chúng tôi thân mời quý vị gọi điện hoặc gửi email để xếp lịch cho chuyến tham quan về 
ngôi trường hoàn toàn mới của chúng tôi.

303-428-2300                            7395 Zuni St. Westminster, CO 80221                              mywps.org/skylinevista 

MẦM NON - LỚP 8

303.428.1121                                   3475 W. 67th Ave. Denver, CO 80221                                   mywps.org/hodgkins

ZACK WHITE 
Hiệu Trưởng
Trường Mầm Non - Lớp 8
Ghi Danh Dự Kiến 490
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TRƯỜNG DỰ BỊ
TENNYSON KNOLLS

TRƯỜNG TIỂU HỌC, MẦM NON 

- LỚP 5

Tennyson Knolls (TK) sẽ mở cửa vào mùa thu năm 2020 như một Trường Mầm Non - 
Lớp 8, đáp ứng nhu cầu của các thành viên trong cộng đồng đã yêu cầu một trường 
học Mầm Non - Lớp 8 nhỏ, chất lượng cao phục vụ khu vực phía Tây Nam của học 
khu. 

TK sẽ cung cấp cho học sinh các kỹ năng nền tảng để trở thành người tìm tòi học hỏi 
suốt đời trong một môi trường giáo dưỡng nơi các nhân viên luôn chăm lo đến các 
nhu cầu của trẻ lẫn gia đình các em. Ngôi trường này sẽ cung cấp một chương trình 
giảng dạy nghiêm ngặt và trải nghiệm học tập độc đáo. 

Trường hiện đang hợp tác với chương trình Great Outdoors Colorado Grant để cung 
cấp một chương trình khoa học ngoài giờ học miễn phí cho một số lượng hạn chế 
các học sinh. 

303.428.4090                                  6330 Tennyson St. Arvada, CO 800003                                          mywps.org/tke

MẦM NON 

- LỚP 8

MẦM NON - LỚP 8

HEATHER MCGUIRE 
Hiệu Trưởng
Trường Mầm Non - Lớp 8
Ghi Danh Dự Kiến 340
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HỌC VIỆN 
COLORADO STEM

INNOVATION & MAGNET MẦM NON - LỚP 8

Học Viện Colorado STEM là trường STEM dựa trên năng lực duy nhất trong tiểu bang, 
điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ làm việc để cá nhân hóa việc học tập cho mỗi đứa 
trẻ trong khi chuẩn bị cho các em những kỹ năng của thế kỷ 21. Tất cả các giáo viên 
của chúng tôi được đào tạo theo cách tiếp cận học tập dựa trên dự án giúp học sinh 
phát triển các kỹ năng STEM và nỗ lực tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng của 
chúng ta. 

Trường học của chúng tôi gồm có bốn phòng thí nghiệm STEM chuyên dụng được 
trang bị các máy in 3D, robot Spehero, máy khắc laser và mỗi học sinh đều được 
trang bị một Chromebook và iPad để giúp hỗ trợ tìm hiểu sâu về các lĩnh vực STEM. 
Ngoài việc tập trung vào STEM, học sinh còn có các lớp học về nghệ thuật, âm nhạc, 
giáo dục thể chất cũng như các buổi học về năng lực lãnh đạo về mặt cảm xúc-xã hội. 

303.429.STEM (7836)                                7281 Irving St. Westminster, CO 80030                              mywps.org/stem     

BRENDA MARTIN
Hiệu Trưởng
Trường Mầm Non - Lớp 8
Ghi Danh Dự Kiến 371
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HỌC VIỆN
JOHN E. FLYNN A MARZANO 

INNOVATION & MAGNET MẦM NON 

- LỚP 8

Học Viện John E. Flynn a Marzano là một trường học theo lựa chọn được tạo ra xung quanh 
tầm nhìn sáng tạo của Tiến sĩ Robert Marzano, nơi các giáo viên và nhân viên được đào tạo 
cao sẽ cung cấp một nền giáo dục chất lượng tập trung vào các chương trình học thuật và 
phát triển các kỹ năng xã hội và cảm xúc nhằm chuẩn bị cho học sinh có được cuộc sống hiệu 
quả, viên mãn. Flynn là ngôi trường hàng đầu cho mạng lưới Học Viện Marzano quốc gia và 
trường thí nghiệm giảng dạy cho Học Khu Công Lập Westminster. Thiết kế trường học của 
Học Viện Marzano dựa trên 45 năm nghiên cứu giáo dục của Tiến sĩ Marzano và sẽ tái hiện 
những gì mà một ngôi trường cần có. Mỗi học sinh tại Flynn được khuyến khích khám phá sự 
tò mò của mình thông qua yêu cầu học tập với mục tiêu trở thành những tác giả, nhà toán 
học, nhà khoa học, nhà sử học, nghệ sĩ, vận động viên, nhạc sĩ và nhà giáo dục đẳng cấp thế 
giới trong tương lai.
 
Hệ thống Học Viện Marzano bao gồm các yếu tố sau: giáo dục dựa trên năng lực, một 
chương trình giảng dạy được cá nhân hóa, tập trung liên quan đến các khái niệm quan trọng 
về toán học, khoa học và ngữ văn tiếng Anh, giảng dạy trực tiếp về các kỹ năng nhận thức và 
siêu nhận thức, các dự án được cá nhân hóa mỗi năm cho từng học sinh, nhấn mạnh đến sự 
gắn kết cao độ và tập trung vào cảm hứng và khả năng tự chủ của học sinh.

303.428.2161 8731                                  Lowell Blvd. Westminster, CO 80031                                  mywps.org/flynn

INNOVATION & MAGNET MẦM NON - LỚP 8

BRIAN KOSENA 
Hiệu Trưởng
Trường Mầm Non - Lớp 8
Ghi Danh Dự Kiến 325
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303.428.2161 8731                                  Lowell Blvd. Westminster, CO 80031                                  mywps.org/flynn

HỌC VIỆN 
METROPOLITAN ARTS
Học Viện Metropolitan Arts là trường nghệ thuật có tiếng của học khu hiện đang 
chào đón các học sinh từ mẫu giáo đến lớp bảy, có mở rộng sang lớp tám vào năm 
2021-22. Học sinh của Học Viện Metropolitan Arts sẽ tập trung vào các môn nghệ 
thuật hình ảnh và biểu diễn bắt đầu bằng hoạt động đào tạo cổ điển và những kỹ 
năng các em cần để theo đuổi sở thích cá nhân về nghệ thuật và cạnh tranh chuyên 
nghiệp trong ngành nghệ thuật này. Khi học sinh tiểu học bắt đầu đi học tại Học Viện 
Metropolitan Arts, các em sẽ được trải nghiệm nhiều loại hình nghệ thuật để phát 
triển các sở thích và kỹ năng của mình. Khi lớn lên, học sinh sẽ bắt đầu tập trung sự 
chú ý của mình vào các lĩnh vực nghệ thuật mà các em muốn tìm hiểu thêm cũng 
như bắt đầu trau dồi kỹ lưỡng thêm các kiến   thức và kỹ năng của mình. Học sinh 
cũng sẽ có nhiều cơ hội để làm việc với các nghệ sĩ khách mời và trải nghiệm thực tế.

303.428.1884                                    2341 Sherrelwood Dr.Denver, CO 80221                                      mywps.org/met

INNOVATION & MAGNET MẦM NON - LỚP 8

CLAUDETTE TRUJILLO 
Hiệu Trưởng
Trường Mầm Non - Lớp 8
Ghi Danh Dự Kiến 290
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HỌC VIỆN WESTMINSTER VỀ 
NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ
Học Viện Westminster về Nghiên Cứu Quốc Tế (Westminster Academy for 
International Studies, WAIS) là một ngôi trường Mầm Non - Lớp 8 nhỏ bé với một 
cái tên đầy nổi bật. Chúng tôi sẽ cung cấp một trải nghiệm giáo dục đặc biệt và đầy 
sáng tạo cho các học sinh của mình. Chương trình của chúng tôi tiếp cận nhiều đối 
tượng học tập thông qua ống kính của các nghiên cứu quốc tế, trong đó sẽ giảng 
dạy về kiến   thức cũng như nhận thức sâu sắc về các nền văn hóa khác nhau và các vị 
trí địa lý trên toàn cầu. Chương trình giảng dạy Nghiên Cứu Quốc Tế của chúng tôi 
cũng bao gồm trải nghiệm du lịch nước ngoài cho học sinh lớp 8, đảm bảo rằng học 
sinh không chỉ tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau mà còn có cơ hội trải nghiệm 
những nền văn hóa này.

303.428.2494                                   7482 Irving St. Westminster, CO 80030                                        mywps.org/wais

INNOVATION & MAGNET MẦM NON - LỚP 8

RUSSEL WARWICK 
Hiệu Trưởng
Trường Mầm Non - Lớp 8
Ghi Danh Dự Kiến 275
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303.428.2494                                   7482 Irving St. Westminster, CO 80030                                        mywps.org/wais

CẤP HAI LỚP 6 - 8

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
RANUM
Tại Trường Trung Học Cơ Sở Ranum, quê hương của các Hiệp Sĩ, chúng tôi trao quyền cho 
học sinh vượt qua các cấp lớp khi các em thể hiện được sự thành thạo của mình. Những học 
sinh vượt qua các cấp lớp sẽ có cơ hội rời trường Ranum với các tín chỉ cấp trung học phổ 
thông. Chúng tôi cung cấp một loạt các lớp học cốt lõi ứng dụng bao gồm dàn nhạc và ban 
nhạc, hợp xướng, nghệ thuật, kịch nghệ, nghệ thuật dựng cảnh, piano, guitar, giáo dục thể 
chất, công nghệ, các chương trình Genius Hour, Advancement Via Individual Determination 
(AVID) và bốn chuyên ngành của STEM.

Chúng tôi đánh giá cao quá trình Học Tập Về Tình Cảm-Xã Hội. Khi tham gia, học sinh sẽ 
được phân nhóm trong các Gia Đình Knighthood nhỏ, nơi các em sẽ phát triển mối quan hệ 
với giáo viên và người khác trong nhóm suốt ba năm học ở đây, để cùng nhau các học sinh 
này có thể học hỏi tìm hiểu về nền giáo dục ở cấp trung học cơ sở. Ngoài ra, các học sinh sẽ 
được hướng dẫn trực tiếp thông qua các lớp học Connections của chúng tôi về tự quản, trở 
thành người tham gia hiệu quả, tinh thần đồng đội, thực hành phản xạ và có đầu óc hướng 
đến tương lai. Học sinh chúng tôi cũng có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực lãnh đạo thông 
qua các chương trình Where Everybody Belongs (WEB), Hội Đồng Học Sinh và chương trình 
Youth Education and Safety in Schools (YESS).

303.428.9577                                  2401 West 80th Ave. Denver, CO 80221                                     mywps.org/ranum

SHANNON WILLY 
Hiệu Trưởng
Trường Lớp 6-8
Ghi Danh Dự Kiến 647
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TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
SHAW HEIGHTS 
Trường Trung Học Cơ Sở Shaw Heights có khả năng lên chương trình khóa học tuyệt vời 
bao gồm nhiều môn tự chọn hấp dẫn như dàn hợp xướng, ban nhạc, dàn nhạc, kịch nghệ 
và nghệ thuật. Giảng viên giáo dục thể chất của chúng tôi được chứng nhận về chương 
trình tập luyện đa năng cho thanh thiếu niên, và chương trình YESS của chúng tôi sẽ chú 
trọng đến các khía cạnh cảm xúc xã hội khi là một thiếu niên trong thế giới ngày nay. Chúng 
tôi cung cấp sáu lớp học STEM khác nhau bao gồm Giới Thiệu về Kỹ Thuật, Chuyến Bay và 
Không Gian, Điều Tra Viên Y Khoa, Robot, Trình Tạo Ứng Dụng và Lập Trình Máy Tính. Ngoài 
ra, chúng tôi còn cung cấp chương trình Advancement Via Individual Determination (AVID), 
một khóa học để sẵn sàng vào đại học được thiết kế nhằm hỗ trợ học sinh chuẩn bị cho 
cuộc sống học tập sau cấp trung học phổ thông. 

Shaw Heights là trường trung học đầu tiên ở Học Khu Công Lập Westminster đạt được 
xếp hạng “Performance” (Thành Tích) theo Mô Hình Hiệu Quả Trường Học của Tiểu Bang 
Colorado. Có được điều này một phần là do 89% đội ngũ nhân viên của chúng tôi có bằng 
cấp giáo dục hoặc chứng nhận cao hơn Bằng Cử Nhân, 24% có nhiều bằng cấp cao hơn Bằng 
Cử Nhân và 57% đội ngũ nhân viên của chúng tôi đã làm việc tại WPS trong hơn bốn năm.

303.428.9533                             8780 Circle Dr. Westminster, CO 800030                             mywps.org/shawheights

CẤP HAI LỚP 6 - 8

JOHN URIDIL 
Hiệu Trưởng
Trường Lớp 6-8 
Ghi Danh Dự Kiến 540
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CẤP BA

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ 
THÔNG HIDDEN LAKE 
Trường Trung Học Phổ Thông Hidden Lake là một Khu Học Xá Giáo Dục Thay Thế 
(Alternative Education Campus, AEC) do tiểu bang quy định nhằm phục vụ các học sinh 
“Có Nguy Cơ Cao” về thành công trong giáo dục. Hidden Lake tin tưởng rằng thay vì “Có 
Nguy Cơ” hoặc “Nguy Cơ Cao”, chúng tôi xác định các học sinh sẽ là “Đầy Hứa Hẹn”, phù 
hợp với tổ chức Reaching At-Promise Students Association (Hiệp Hội Vươn Tới Học Sinh 
Đầy Hứa Hẹn). Chúng tôi có một niềm tin vững chắc rằng, “Bằng cách xác định các học 
sinh là “Đầy Hứa Hẹn”, chúng tôi nhấn mạnh niềm tin rằng bất chấp mọi khó khăn, tất cả 
học sinh đều có thể thành công.” Đây là bước đầu tiên trong việc gắn kết các học sinh và 
khuyến khích thanh thiếu niên ngoài trường tham gia ghi danh.  

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc giành lấy và tăng cường số lượng các tín chỉ trong 
lúc vẫn đảm bảo chú trọng đều đặn vào việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với học sinh 
và gia đình. Để thực hiện điều này, chúng tôi có khả năng tùy chỉnh lịch biểu với các lựa 
chọn về ngày và thực hiện gồm nhiều loại hình từ các lớp học thực tế, nghiên cứu độc lập 
cho tới trực tuyến. 

JAMES STEWARD 
Hiệu Trưởng
Trường Lớp 9-12
Ghi Danh Dự Kiến 344

303.428.2600                                  7300 Lowell Blvd. Westminster, CO 80030                                  mywps.org/hlhs 
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CẤP BA

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ 
THÔNG WESTMINSTER 
Trường Trung Học Westminster là một cộng đồng phát triển, gắn kết mạnh mẽ cam 
kết với các chương trình và chính sách nhằm tạo nên mức độ học tập cao độ nơi mọi 
cá nhân sẽ đạt được mức độ học tập cần thiết để thành công. Tại Westy, chúng tôi 
chú trọng đến con người toàn diện bằng cách chào đón những khác biệt của mọi 
người và khuyến khích học sinh tìm thấy niềm tự hào về bản thân con người họ.

Chúng tôi là trường trung học toàn diện với nhiều chương trình khác nhau, bao gồm, 
các lớp học lấy bằng Tú Tài Quốc Tế, Project the Lead Way và Career & Technical 
Education (Giáo Dục Nghề Nghiệp và Kỹ Thuật). Tất cả các chương trình này sẽ cung 
cấp cho học sinh cơ hội để theo đuổi niềm đam mê và chuẩn bị cho sau khi rời cấp 
trung học. Chúng tôi cũng cung cấp nhiều hoạt động sau giờ học về nghệ thuật cũng 
như một loạt các chương trình thể thao để học sinh có thể kết nối với nhau và với 
cộng đồng sau ngày học.

KIFFANY KIEWIET 
Hiệu Trưởng
Trường Lớp 9-12
Ghi Danh Dự Kiến 2.370

303.657.3980                                  6933 Raleigh St. Westminster, CO 80030                                       mywps.org/whs
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MẪU GIÁO - LỚP 12 QUA MẠNG

HỌC VIỆN QUA MẠNG MẪU 
GIÁO - LỚP 12 WESTMINSTER
Học Viện Qua Mạng Westminster (WVA) đang ở năm thứ hai trong việc cung cấp cơ 
hội học tập trực tuyến cho học sinh Mẫu Giáo - Lớp 12, cư trú chính trong khu vực 
tuyển sinh của Học Khu Công Lập Westminster.  WVA cũng tuân thủ cùng một hệ 
thống dựa trên năng lực và các tiến bộ về mức độ thành thạo như các trường WPS 
khác. Học sinh sẽ được cung cấp cơ hội hoạt động ngoại khóa mạnh mẽ bao gồm 
môn toán, đọc viết, khoa học, nghiên cứu xã hội và dịch vụ tự chọn. Các giáo viên sẽ 
giảng dạy một cách đồng bộ lẫn không đồng bộ trong suốt năm học. Học sinh tham 
dự WVA có thể tham gia bất kỳ câu lạc bộ, môn nghệ thuật, lập trình STEM hoặc các 
hoạt động thể thao nào tại trường học ở nhà trong khi tham dự WVA. Quá trình ghi 
danh như sau: (1) Ghi danh vào trường học ở nhà của con quý vị. (2) Hoàn thành Đơn 
Đăng Ký WVA. (3) Tham gia vào thủ tục giới thiệu định hướng WVA cần thiết. Nếu quý 
vị quan tâm đến việc ghi danh vào WVA, xin hãy liên hệ trường học của mình để bắt 
đầu thủ tục đăng ký.

MIKE CARLSON 
Hiệu Trưởng
Mẫu Giáo - Lớp 12 
Ghi Danh Dự Kiến 850

303.657.3852                                  6933 Raleigh St. Westminster, CO 80030                                       mywps.org/wva
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CẤP BA

CHANGING STUDENTS' 
LIVES

One Scholarship, One Tutor, One Pair of Eye Glasses 
~ at a time ~ 

Westminster Public Schools Foundation 

 

Learn more about our work and how you 

can support WPS students 

visit fundwps.org

 

WESTMINSTER PUBLIC SCHOOLS FOUNDATION

THAY ĐỔI CUỘC SỐNG HỌC SINH
Một Học Bổng, Một Gia Sư, Một Cặp Kính cùng lúc.

Hãy tìm hiểu thêm về công việc của chúng tôi và cách tham gia tại fundwps.org!

fundwps.org    |    720-542-5067
WPSFinfo@westminsterpublicschools.org

facebook.com/Westminsterpublicschoolsfoundation


