Ngày 19 tháng 12 năm 2017
Gọi điện đặt hàng 5:36
Chào mừng đến với Scott Kwasny – quan khách
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Xem xét quy mô và mục đích của CSC – xem trang trình chiếu
Chào mừng quan khách – xem trang trình chiếu
Kỷ niệm
FDM đã nhận được séc $307 từ các thẻ King Soopers.
Tất cả các lớp đã đạt được kết quả đáng kể trong kỳ thi môn đọc và môn toán Giữa
năm.
Mặc dù lượng ghi danh của DPS giảm, nhưng Denison vẫn tiếp tục phát triển. Brian
Eschbacker giám đốc lập dự án và ghi danh sẽ tham dự CSC tháng 1.
Tiến sĩ Brown đã thực hiện rất tốt các chương trình kỳ nghỉ.
Chương trình tài năng đã thành công rực rỡ – họ thu được $572 cho chuyến đi của lớp
6.
Chương trình Giáo dục Nữ sinh (Girls on the run) đã thu được $.... cho St. Vincent’s
Những nắm cửa mới được lắp đặt rộng rãi!
Hai học sinh làm một bài báo cáo về lịch sử của Denison – đã nhận được phản hồi tích
cực từ đội ngũ phụ trách trang thiết bị của học khu đáp lại các yêu cầu của học sinh về
việc thiết lập các tài liệu.
Thông tin Công khai

• Scott Kwasny – Bình luận được đưa ra bên ngoài hoạt động của CSC

Xét lại Chương trình Nghị sự – phê duyệt các biên bản từ cuộc họp trước đó. Các biên
bản được phê duyệt từ thư điện tử bởi tất cả các thành viên của CSC.
ngừng họp 5 phút theo yêu cầu của Katy.
Báo cáo về Hiệu trưởng –
Julie McDerrmott đã từ chức vì lý do cá nhân, lớp sẽ được Meggy Woods đảm nhận, cô
đã là một giáo viên ESL. Nguồn lực ESL có nhiệm kỳ lâu hơn đã được tuyển dụng.
Caroline tiếp cận cộng đồng để tìm bất cứ người nào quan tâm đến hỗ trợ Tiếng Việt
Cập nhật việc ghi danh – xem trang trình chiếu
Công việc Mới
• Chủ tịch – chuyển sang cho Katy hoặc Kim bằng cách bỏ phiếu 9 trên 9 phiếu.
• Juan Carlos, Matt Vita, và Cristina Gonzales sẽ thay phiên nhau làm công việc
điều hành.
• Liz Lewis Riggs và Kim Manning sẽ thay phiên nhau làm công việc thư ký.
•

Việc quản lý –
• Câu hỏi về việc thêm ngôn ngữ vào các nội quy về việc quản lý quan khách
của CSC, nhóm quyết định thảo luận vào một ngày khác. Katy chia sẻ nhận
xét, ngôn ngữ được lấy từ ngôn ngữ của ban giám hiệu trường DPS.

o Các khuyến nghị: đưa ra yêu cầu cho quan khách, xem lại những yêu
cầu về việc quản lý vào đầu cuộc họp, bao gồm HOA HỒNG, sự nhã
nhặn và ngôn từ lịch sự.
•

•

Giao thức Cuộc họp Toàn diện
• Đưa ra yêu cầu và mục đích vào đầu cuộc họp.
• Thảo luận xem bình luận công khai ở đâu là phù hợp. Quyết định duy trì 10 phút
vào lúc đầu cũng như chia 10 phút còn lại cho bất cứ việc nào cần phải bỏ phiếu
để cho phép bình luận công khai trước khi diễn ra bỏ phiếu.
Khảo sát thành tích của Hiệu trường –
• Katy yêu cầu thông tin phản hồi giữa năm về khảo sát thành tích để được
xem xét vào cuối năm.
o Câu hỏi được đưa ra liên quan đến việc thực hiện các quyết định của
CSC kịp thời, việc phân bổ Nhân viên, việc điều hành liên lạc giữa các
nhóm. Tất cả các câu hỏi đều được giải đáp để làm rõ hoặc các bước
tiếp theo.
o Yêu cầu tập trung CSC vào việc nâng cao bầu không khí tích cực cho
phụ huynh, có các bước hành động cụ thể.
o Lời mời chia sẻ thông tin phản hồi với Katy hoặc với Matt sẽ được gửi
ẩn danh tới Katy.
§ Thảo luận về việc cần phải có một lễ kỷ niệm của một ngôi làng
giàu tình thương và giao thức thảo luận theo chủ đề
• Các Bước Hành động Gắn kết sự Hài lòng của Phụ huynh: Quy trình đối với
các quan ngại của Phụ huynh
o Katy chia sẻ trang 14 của cuốn sổ tay phụ huynh với một chuỗi lệnh
o Thảo luận về việc làm rõ vai trò của cộng đồng Denison, Katy sẽ cập
nhật.
• Công việc Cũ
o Ghé thăm tại Nhà –
§ 7 nhân viên được đào tạo
§ Caroline đã được đào tạo với tư cách người quản lý địa điểm
§ Câu hỏi và giải đáp về thời gian và lời nhắc rằng tất cả học sinh
tiểu học được ghé thăm trước khi các em bắt đầu.
o TNLI Nhỏ
§ Kathleen Green sẽ tham dự cuộc họp PAC tiếp theo để giải
thích sự chuyển giao của TNLI Nhỏ.
§ Vì chúng ta có một giáo viên nói Tiếng Tây Ban Nha ở tiểu học,
nên chúng ta sẽ đề nghị một buổi trải nghiệm PPF 1, miễn là
Maria vẫn làm ở vị trí đó.
• Công việc đang tiếp diễn
o Kỷ luật và sự An toàn
§ Đề xuất về việc bao gồm các lời chứng nhận chuyện gì đang
xảy ra tại Peace Place (có nghĩa là những trẻ đang muốn được
giúp đỡ, những mốc quan trọng, những điều tốt đẹp đang diễn
ra với trẻ) cho phụ huynh
o Cập nhật Dữ liệu

Chia sẻ dữ liệu đọc Toán học iReady Math, môn đọc I-Ready và
iStation. Tiến bộ ở tất cả các lĩnh vực theo bản đánh giá tháng
12.
o Kế hoạch Cải tiến Thống nhất (UIP)
§ Đã tạo một thử thách về thành tích ưu tiên về sự công bằng để
xác định các học sinh da màu và các học sinh thuộc diện giáo
dục đặc biệt, những học sinh ở trong nhóm gần đạt yêu cầu.
• Mục tiêu chung – Đặt một mục tiêu chung sau đó tạo ra
các hỗ trợ nhắm mục tiêu để đạt được mục tiêu chung
đó.
• Katy đã báo cáo rằng Denison đang dẫn đầu trong
chương trình ELA của mình so với các trường học khác.
• Padres Unidos đã thực hiện nghiên cứu vào năm ngoái
về học sinh ở tây nam Denver, để giúp xóa đi khoảng
cách.
o Các Báo cáo của Ủy ban
§ FDM• Khen thưởng nhân viên mùa đông vẫn tiếp diễn, có buổi
xoa bóp vào Thứ Hai, ngày thứ hai được xếp lại lịch vào
ngày 22 tháng 1, bữa trưa được cung cấp vào ngày
19/12, trao đổi bánh quy vào ngày 20/12.
• Cuộc họp tháng 1 cập nhật các nội quy và sẽ thêm FDM
vào địa điểm Denison trước khi nó được sử dụng trong
một vài tháng tới.
• Thư cảm ơn mùa thu sẽ được gửi đi trong thư mục Thứ
Năm vào ngày 21/12.
• Ngày 14 tháng 4 sẽ là một đêm của phụ huynh tại Crafty
Fox (ngay ở phía Bắc của W 38th Ave trên Phố Fox). Đó
sẽ là một buổi bán đấu giá vừa là một buổi từ thiện đề
xuất nhưng mọi người đều được chào đón. Nếu có thể
thanh toán, quý vị sẽ nhận được vé đồ uống hoặc thứ gì
đó tương tự nhưng tất cả mọi người sẽ được chào đón.
• Quần áo mới cho tủ đồ của trẻ – bắt đầu với 2 bé gái ở
203 – giày và quần áo mới dùng, tất hoặc quần áo lót
mới ở bất cứ kích cỡ nào đều được mong muốn rõ ràng.
• Cuộc gặp cộng đồng, thảo luận theo chủ đề vào tháng 1
và ngày Ông Bà vào ngày 14 tháng 2.
§ PAC• Tập huấn Đọc Hội thoại được tổ chức cho tất cả phụ
huynh, 10-12 người trong một nhóm nói Tiếng Anh và
Tiếng Tây Ban Nha.
§ SLT• Đã tạo một bản báo cáo tiến bộ K-6 mới dễ hiểu dành
cho phụ huynh. Bây giờ một trang hai mặt bởi vì chúng
ta có thể sử dụng lớp học trong suốt. Cũng đã tạo ra
một thang 5 điểm cho các báo cáo tiến bộ, mọi người
§

§

§

cảm thấy điều đó tỏ ra tôn trọng học sinh hơn và với
phương pháp Montessori.
• Đã lên kế hoạch cho ngày PD vào ngày 5 tháng 1, sẽ nói
cụ thể về những phản ứng viên đầu tiên và quy trình khi
quý vị có quan ngại đối với một học sinh, các can thiệp,
v.v.
Lên một chương trình nghị sự cho cuộc họp tiếp theo.
• Brian Eschbacher – giám đốc điều hành, lập kế hoạch và
các dịch vụ ghi danh
• Các bản hướng dẫn dành cho các Thư mục Thứ Sáu –
người nào quyết định những gì được vào, cảm giác như
là có nhiều quảng cáo.
• Các ứng dụng cho hội thảo? – nếu thực sự có quan ngại
về sự gắn kết của gia đình, thì cần phải đáp ứng được
nhu cầu của mọi người. Nhiều trường bây giờ có các
ứng dụng, hầu hết mọi người đều có điện thoại thông
minh.
Tiểu ban dành cho liên lạc số – Juan Carlos, Matt, Ellie và
Jolee.

