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Hệ Thống Trường Công Jeffco

Báo Cáo Cộng Đồng  

Trong Báo Cáo Cộng Đồng năm 2013-14 của 
chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy những câu chuyện 
thôi thúc chúng tôi, bạn sẽ gặp gỡ những học 
sinh và giáo viên tuyệt vời, và bạn sẽ thấy 
những con số đã giúp chúng tôi đánh giá 
thành công.  
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Một giáo viên tuyệt vời trong 
mỗi lớp học  

Hầu như ai cũng có một câu chuyện về một nhà 
giáo xuất sắc và đã có ảnh hưởng lâu dài đến cuộc 
sống của một ai đó. Đội ngũ giáo viên của Jeffco 
đã tác động đến cuộc sống của nhiều học sinh, 
trong đó có một phi hành gia, hai người đoạt giải 
thưởng Pulitzer, một người đoạt giải Oscar, một 
người đoạt giải Grammy, một cầu thủ bóng chày 
chuyên nghiệp và vô số những người thành công 
trong cuộc sống. Một giáo viên tuyệt vời trong mọi 
vấn đề trên lớp. Tìm hiểu về hai giáo viên từng 
đoạt giải thưởng của chúng tôi và một hiệu trưởng 
đã cứu người.  
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Một giáo viên tuyệt vời trong mỗi lớp học  

 Ngày 12 tháng 12 2013, thầy giáo Jose Martinez Jr. ngồi trong phòng tập thể 
dục ở Trường Trung Học Phổ Thông Bear Creek được bao quanh bởi các học sinh 
và thầy cô đồng nghiệp. Thầy đã không biết rằng mình sắp được đề cử vào một 
nhóm giáo viên ưu tú xuất sắc của quốc gia.  

 Jose vừa rời khỏi lớp học nghiên cứu xã hội của mình, tâm trí thầy tập trung 
vào bài học trong ngày và làm thế nào để giúp các học sinh phát huy hết tiềm tăng. 
Xuất thân từ một gia đình nhà giáo, thành tích học tập tuyệt vời là điều thầy đã 
nghe trong toàn bộ cuộc đời của mình. Giảng dạy là một phần trong DNA của thầy. 
Vào ngày hôm đó, Jose trở thành một người đoạt giải thưởng Milken quốc gia. 
Giải Thưởng Giáo Dục Milken, giải Oscar của ngành giáo dục, đi kèm với một giải 
thưởng tiền mặt 25.000 $ và tiếp cận với nguồn lực phát triển mạnh mẽ cho giáo 
viên. Chúng tôi tự hào rằng Jose là một người trong chúng tôi.  

Giáo Viên Có Trình Độ Cao  

• 99,86 phần trăm giáo viên của chúng tôi được coi là "có trình độ cao", theo các 
hướng dẫn của liên bang.  

• 99,3 phần trăm lớp học Jeffco được giảng dạy bởi một giáo viên có trình độ cao.  

Một giáo viên tuyệt vời trong mỗi lớp học  

Giáo Viên Có Trình Độ Cao  



Chuyên Gia Tư Vấn của Trường Trung 
Học Phổ Thông Evergreen Vinh Dự nhận 
Danh Hiệu Chương Trình Mô Hình ASCA 
Được Công Nhận của Hội Chuyên Gia Tư 

Vấn Học Đường Hoa Kỳ năm 2013  

 Trường Trung Học Phổ Thông Evergreen và các chuyên gia tư vấn của trường 
đã được công nhận bởi Chương Trình Mô Hình ASCA Được Công Nhận của Hội 
Chuyên Gia Tư Vấn Học đường Hoa Kỳ, là một danh hiệu uy tín quốc gia cho thấy 
chương trình tư vấn của Trường Trung Học Phổ Thông Evergreen chuyên cung cấp 
một chương trình kiểm soát dữ liệu toàn diện. Tư vấn đại học là một phần chương 
trình của Trường Trung Học Phổ Thông Evergreen, và 93% học sinh của nó vào đại 
học.  
 
 Trường Trung Học Phổ Thông Evergreen là trường duy nhất trong Hệ Thống 
Trường Jeffco đã nhận được danh hiệu này và một trong mười trường duy nhất của 
tiểu bang đạt danh hiệu này, có giá trị trong năm năm.  
 
 Trường Trung Học Phổ Thông Evergreen đang tạo dựng một tấm gương chăm 
sóc sức khỏe cho học sinh.  



Cứu Người  

Hiệp Hội Giáo Dục Song 
Ngữ Colorado 2013 

Julian Martinez Giáo Viên 
Song Ngữ của Năm 

 Hiệu trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Chatfield thầy Wendy Rubin đã 
nhận được Giải Thưởng Tuyên Dương Công Dân từ Văn Phòng của Sheriff Hạt 
Jefferson. Rubin đã giúp cứu sống một học sinh nhờ sự bình tĩnh, hành động mau lẹ. 
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Các kỹ năng giảng dạy của Julian Martinez Thầy giáo lớp ba của Trường Tiểu Học 
Lumberg chỉ phù hợp với đức tính khiêm tốn của thầy, theo những người làm việc với 
thầy. Sự nhạy cảm của thầy và sự hiểu biết về giáo dục song ngữ đang góp phần đưa 
Hệ Thống Trường Jeffco thành một địa điểm chào đón các học sinh có ngôn ngữ thứ 
nhất không phải là Tiếng Anh, và đảm bảo rằng mọi học sinh tại Hệ Thống Trường 
Jeffco có cơ hội cho một tương lai tươi sáng.  
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Thành Tích của Học Sinh  

Là một cộng đồng, chúng tôi muốn thấy học 
sinh của mình thành công. Chúng tôi muốn học 
sinh sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo của cuộc 
đời - trong lực lượng lao động, hoặc trong 
trường đại học. Chúng tôi cũng muốn học sinh 
của mình quý trọng cộng đồng và hiểu rõ trách 
nhiệm của công dân. Tìm hiểu thêm về một vài 
tấm gương trong năm học 2013-14 thể hiện 
rằng các học sinh Jeffco thật tuyệt vời.  
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Điểm Tuyệt Đối  
 Kỳ Thi ACT - các từ có thể rất đáng sợ với một số học sinh, nhưng không phải 
đối với bốn em học sinh Jeffco. Eric Minor từ Trường Trung Học Phổ Thông Ralston 
Valley, Benjamin Bates và Jenny Weimer từ Trung Học Phổ Thông Chatfield đều 
nhận được điểm tuyệt đối trong kỳ thi ACT, một bài thi đầu vào đại học. Học sinh đến 
từ Hệ Thống Trường Công Jeffco luôn có điểm trên mức trung bình quốc gia về ACT. 
Trường Trung Học Phổ Thông D'Evelyn đã có điểm số cao nhất trong kỳ thi ACT cho 
hệ thống trường công lập, trường không đặc cách tại bang trong 12 năm.  

Trường Tiểu Học Ralston Đạt Giải Thưởng 
Huân Chương Băng Xanh Quốc Gia  

Tọa lạc tại chân đồi Colorado là một ngôi trường nhỏ với những kỳ vọng lớn. Trường 
Tiểu Học Ralston hy vọng rằng tất cả học sinh sẽ thành công. Nhà trường rất tự hào 
về việc có những học viên chín chắn, các gia đình quan tâm và đội ngũ giáo viên xuất 
sắc. Đặt kỳ vọng cao vào trường Jeffco đã được đền đáp. Trong năm 2013, trường 
đã nhận được một Giải Thưởng Huân Chương Băng Xanh Quốc Gia, cũng như một 
Giải Thưởng John Irwin vì thành tích học tập và phát triển. Giải Thưởng Huân 
Chương Băng Xanh Quốc Gia cho Trường khẳng định công việc khó khăn của học 
sinh, nhà giáo dục, gia đình và cộng đồng. Các Giải Thưởng John Irwin được Sở 
Giáo Dục Colorado trao cho các trường vượt quá kỳ vọng về các chỉ số thành tích 
học tập của tiểu bang. Bốn mươi mốt trường Jeffco nhận được giải thưởng học tập 
từ tiểu bang với một số danh hiệu nhận hai lần. Xem những người đạt giải John Irwin 
2013 ở đây. Giải Thưởng Cải Thiện Xuất Sắc cho 20 trường Jeffco.  
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Trứng trong Không Gian  

 Học sinh từ Warren Tech, trường trung học bổ túc 
và dạy nghề của Jeffco, thi đấu với 12 nhóm học sinh 
khác trên cả nước để giành chiến thắng giải thưởng 
đưa dự án khoa học trên Trạm Vũ Trụ Quốc Tế. Thí 
nghiệm Trứng trong Không Gian sẽ nấu trứng cho các 
phi hành gia trên khoang Trạm Vũ Trụ.  

Giải Thưởng Hàng Đầu cho  
Trường Jeffco  

 Mười bốn trường trung học phổ thông Jeffco xếp hàng đầu trong hai danh sách 
giáo dục xuất sắc uy tín năm 2014. Trường trung học phổ thông Conifer, D'Evelyn, và 
Evergreen là top 10 danh sách Trường Trung Học Phổ Thông Tốt Nhất trên Báo Cáo 
của US News & World.  

Học Viện Jefferson, trường trung học phổ thông Lakewood, Wheat Ridge và Ralston 
Valley xếp hạng 45 trường Colorado hàng dầu trong danh sách đó. Nguồn tin xếp 
hạng tất cả các trường trung học của quốc gia vào năm 2014, sử dụng dữ liệu bao 
gồm tỷ lệ học sinh/giáo viên, điểm thi và hiệu quả của các trường chuẩn bị cho học 
sinh vào đại học.  

Các Trường Trung Học Phổ Thông Thử Thách Nhất Nước Mỹ của Washington Post 
trong danh sách Colorado năm 2014 bao gồm Evergreen (4), Conifer (5), Lakewood 
(10), D'Evelyn (12), Pomona (19), Wheat Ridge (21), Ralston Valley (22), Standley 
Lake (24), Dakota Ridge (26), Chatfield (27), Arvada West (29), Golden (30) và Bear 
Creek (32).  

 Mười bốn trường trung học phổ thông Jeffco xếp hàng đầu trong hai danh sách 
giáo dục xuất sắc uy tín năm 2014. Trường trung học phổ thông Conifer, D'Evelyn, và 
Evergreen là top 10 danh sách Trường Trung Học Phổ Thông Tốt Nhất trên Báo Cáo 
của US News & World.  

Học Viện Jefferson, trường trung học phổ thông Lakewood, Wheat Ridge và Ralston 
Valley xếp hạng 45 trường Colorado hàng dầu trong danh sách đó. Nguồn tin xếp 
hạng tất cả các trường trung học của quốc gia vào năm 2014, sử dụng dữ liệu bao 
gồm tỷ lệ học sinh/giáo viên, điểm thi và hiệu quả của các trường chuẩn bị cho học 
sinh vào đại học.  

Các Trường Trung Học Phổ Thông Thử Thách Nhất Nước Mỹ của Washington Post 
trong danh sách Colorado năm 2014 bao gồm Evergreen (4), Conifer (5), Lakewood 
(10), D'Evelyn (12), Pomona (19), Wheat Ridge (21), Ralston Valley (22), Standley 
Lake (24), Dakota Ridge (26), Chatfield (27), Arvada West (29), Golden (30) và Bear 
Creek (32).  

Trứng trong Không Gian  

Giải Thưởng Hàng Đầu cho  
Trường Jeffco  



Học Bổng Quỹ Daniels  

 Hàng năm, Bill Daniels, một người tiên phong trong lĩnh vực truyền hình cáp, 
thể hiện sự hào phóng của mình bằng cách tặng học bổng cho những người trẻ tuổi 
đầy hứa hẹn ở Colorado, New Mexico, Wyoming và Utah. Chín học sinh Jeffco được 
đề cử vào mùa xuân năm 2014 cho các giải thưởng này. Mỗi người được lựa chọn 
nhận Học Bổng Daniels vì họ là một tấm gương nổi bật về nghị lực, lãnh đạo và dịch 
vụ. Chúng tôi chúc mừng:  

• Kendall Lundquist, Trường Trung Học Phổ Thông Bear Creek  

• Vincent Jaconski, Trường Trung Học Phổ Thông Dakota Ridge  

• Sarah Street, Học Viện Jefferson 

• Zoe Miles, Học Viện Jefferson 

• Bryan Yoshida, Trường Trung Học Phổ Thông Lakewood 

• Soham Shah, Trường Trung Học Phổ Thông Standley Lake 

• Kriti Dhungel, Trường Trung Học Phổ Thông Standley Lake  

• Calen Cartlidge, Trường Trung Học Phổ Thông Wheat Ridge 

• Haydar Ibrahim, Trường Trung Học Phổ Thông Wheat Ridge 

Bên dưới là Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Lakewood Ron Castagna và 
Học Bổng Daniels Bryan Yoshida.  
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• Vincent Jaconski, Trường Trung Học Phổ Thông Dakota Ridge  

• Sarah Street, Học Viện Jefferson 

• Zoe Miles, Học Viện Jefferson 

• Bryan Yoshida, Trường Trung Học Phổ Thông Lakewood 

• Soham Shah, Trường Trung Học Phổ Thông Standley Lake 

• Kriti Dhungel, Trường Trung Học Phổ Thông Standley Lake  

• Calen Cartlidge, Trường Trung Học Phổ Thông Wheat Ridge 

• Haydar Ibrahim, Trường Trung Học Phổ Thông Wheat Ridge 

Bên dưới là Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Lakewood Ron Castagna và 
Học Bổng Daniels Bryan Yoshida.  



Danh Sách Bán Kết Giải Thưởng  
Tài Năng Quốc Gia  

 Mười hai học sinh trung học phổ thông Jeffco đã được xướng tên trong Danh 
Sách Bán Kết Giải Thưởng Tài Năng Quốc Gia Chương Trình Công Nhận Tài Năng 
Quốc Gia ghi nhận trong một phần trăm học sinh hàng đầu trong Kỳ Thi Năng Khiếu 
Học Tập Vòng Sơ Khảo/Kỳ Thi Xác Định Tiêu Chuẩn Hội Đủ Điều Kiện Được Nhận 
Học Bổng Quốc Gia Dành Cho Học Sinh Xuất Sắc (PSA/NMSQT) Học bổng của 
Jeffco cho năm 2013-14 là:  

• Andrew Chao, Trường Trung Học Phổ Thông Lakewood  

• Michael Coyne, Trường Trung Học Phổ Thông Wheat Ridge  

• Arthur Eubanks, Trường Trung Học Phổ Thông Lakewood 

• Sophia Fernald, Trường Trung Học Phổ Thông Wheat Ridge 

• Morgan Griffths, Trường Trung Học Phổ Thông Lakewood 

• Sophie Gullett, Trường Trung Học Phổ Thông Lakewood 

• Brandon Knutson, Trường Trung Học Phổ Thông Ralston Valley 

• Gareth Miller, Trường Trung Học Phổ Thông Arvada 

• Coriander Mayer, Trường Trung Học Phổ Thông Evergreen 

• Tyler Middleton, Trường Trung Học Phổ Thông Lakewood 

• Peter Olschner, Trường Trung Học Phổ Thông Arvada 

Schafer Kowalchik, từ Trường Trung Học Phổ Thông Lakewood, được xướng tên 
Chương Trình Học Bổng Thành Tích Quốc Gia. 
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Một Ngày Không Sợ Hãi  Một Ngày Không Sợ Hãi  

 Bắt nguồn từ cảm giác và phát triển thành một phong trào - Ngày Không Sợ Hãi 
- Sáng kiến chống bắt nạt học đường của Trường Trung Học Phổ Thông Standley 
Lake. Ra mắt vào năm 2007 để phúc đáp các vụ nổ súng Virginia Tech, sự kiện nhỏ 
do học sinh phát động đã được thông qua bởi các trường khác trên toàn quốc.  

 Trong năm 2013, chương trình của Trường Trung Học Phổ Thông Standley đã 
vinh dự nhận Giải Thưởng Kêu Gọi Hành Động Toàn Cầu PeaceJam, đã công nhận 
nỗ lực truyền cảm ứng cho tất cả học sinh chống lại bạo lực của trường. Kate Cumbo 
phát ngôn viên của Hiệp Hội PeaceJam "Chúng tôi rất vui mừng khi bạn là người đạt 
giải vì ảnh hưởng mà bạn đã có kể từ năm 2007, bạn đã bắt đầu với 12 học sinh cần 
làm điều gì đó". "Và chỉ riêng năm ngoái bạn đã có 120.000 học sinh tham gia Ngày 
Không Sợ Hãi."  

 Peace Jam là một tổ chức quốc tế có những Người Đạt Giải Nobel Hòa Bình tư 
vấn cho giới trẻ thay đổi thế giới.  
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Tiếng LA HÉT Trên Toàn Quốc  

 Khi học sinh được tham gia hoạt động tại trường, học sinh là người học tốt 
hơn. Trường Trung Học Phổ Thông Lakewood đã tìm ra cách để lôi kéo học sinh 
tham gia. . . mời một ngôi sao nhạc pop đến thăm trường.  

 Học sinh Trường Trung Học Phổ Thông Lakewood đã có bài học về quay phim, 
quan hệ công chứng, tổ chức, gây quỹ và viết thư khi họ cần tạo một video lồng nhạc 
bài hát nổi tiếng của ngôi sao nhạc pop Katy Perry “Roar - La Hét.” Video đã lan 
truyền và Perry đã chọn trường là trường đạt giải cuộc thi ‘La Hét’ của Chương Trình 
Chào Buổi Sáng Nước Mỹ (Good Morning America). Hơn 2.000 học sinh và nhân 
viên tham gia trong video, được sáng tạo bởi học sinh.  

 Phạm vi phủ sóng truyền thông quốc gia tập trung vào trường khi Perry biểu 
diễn trực tiếp tại phòng tập thể dục của trường. Trường Trung Học Phổ Thông 
Lakewood đã vinh dự đánh bại video từ 44 tiểu bang khác. Kết quả của đăng tải 
video, Trường Trung Học Phổ Thông Lakewood đã có thể gây quỹ 9.000 $ thông qua 
hoạt động có tên Một Thế Giới, Một Tiếng La. Học sinh đã trao tặng số tiền cho Hiệp 
Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ cho các nạn nhân lũ lụt.  
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Tiếng LA HÉT Trên Toàn Quốc  



Bài Học từ Thảm Họa  
 Vào ngày 9 tháng 9 năm 2013, một khối không khí lạnh di chuyển chậm đã va 
chạm với khối không khí ấm trên Khối Khí của Colorado. Trong ba ngày tiếp theo, 
mưa đổ bộ 17 hạt, gây ra lũ lụt tai hạn.  
 
 Trong khi phần lớn các tòa nhà của trường đã không bị thiệt hại lớn, các học 
sinh và giáo viên Jeffco đã gặp khó khăn. Coal Creek Canyon K-8 đã bị đóng cửa vài 
ngày vì các con đường gần trường bị cuốn trôi. Thời gian đi lại tăng gấp ba lần đối 
với giáo viên và học sinh. Các giáo viên vẫn đến trường mặc dù lái xe đường dài và 
đôi khi nguy hiểm. Xe buýt phải đi tuyến khác và lịch trình thay đổi. Dân cư hạt kế cận 
Boulder, Weld và Larimer đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất, một số nơi bị mất mọi thứ. 
Đã đến lúc hành động, và học sinh và nhân viên đã phản ứng.  
 
 Học sinh Jeffco đã tổ chức nhiều sự kiện gây quỹ và trở thành tình nguyện viên 
cộng đồng. Học sinh từ Trường Mở Hạt Jefferson đã hợp tác với Tổ Chức Boulder 
Flood Relief để thu dọn một doanh nghiệp bị thiệt hại và một khu nhà di động. Học 
sinh trẻ từ Trường Trung Học Cơ Sở Mandalay đã tổ chức chương trình chạy bộ 5K 
để quyên tiền cứu trợ lũ lụt. Học sinh và nhân viên Trường Tiểu Học Lasley đã thu 
được 1.918 $ cho Trường Tiểu Học Lyons đã bị thiệt hại do lũ lụt. Thầy giáo Clifton 
Bluhm của Trường Trung Học Phổ Thông Arvada West và các thành viên trong đội 
bóng nhà trường đã xây dựng một con đường khẩn cấp cho những nhân viên cứu hộ 
tiếp cận khu vực nước lũ xung quanh.  
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Đội Vô Địch 

 Năm 2013 sẽ là một mốc đáng nhớ cho đội bóng mềm nữ của Trường Trung 
Học Phổ Thông Wheat Ridge. Giữa giờ học và lớp học, học sinh luyện tập và thực 
hành và đã được đền đáp bởi chức vô định 4A của tiểu bang.  

 
 Trường Trung Học Phổ Thông Wheat Ridge không phải trường duy nhất có đội 
chiến thắng. Hệ thống trường Jeffco đã giành ba chức vô định trong giải thể thao 
mùa đông.  

 

• Trường Trung Học Phổ Thông Ralston Valley đã mang về chiếc cúp khúc côn cầu 
5A của tiểu bang cho năm thứ hai liên tiếp.   

• Trường Trung Học Phổ Thông Arvada đã mang Danh Hiệu về cho đội đấu vật 5A 
của tiểu bang.   

• Đội bơi nữ của Trường Trung Học Phổ Thông Evergreen (xem bên trái) đã mang 
về danh hiệu chức vô định 4A của tiểu bang, sau khi kết thúc lần thứ hai vào năm 
2012, và thứ ba vào năm 2013. 

Đội Vô Địch 



Thành Tích của Học Sinh - Dữ Liệu  
Nói Gì?  

 Học sinh trường Jeffco rất thành công với rất nhiều danh hiệu trong 
học tập và thể thao. Một chỉ số khác thể hiện thành công của học sinh 
Jeffco là dữ liệu, được đo bằng bốn chỉ số hiệu quả quan trọng do tiểu 
bang Colorado thiết lập.  

• Thành tích trong học tập  

• Tăng trưởng theo chiều dọc trong học tập  

• Khoảng cách trong học tập  

• Chuẩn bị sẵn sàng sau phổ thông trung học và  
lực lượng lao động  

Thành Tích của Học Sinh và Nhà Trường  

 Đạo Luật năm 2008 Kế Hoạch Thành Tích cho Trẻ của Colorado và Đạo Luật 
Trách Nhiệm Giáo Dục năm 2009 là hai quy định pháp lý nhằm đảm bảo các học sinh 
Colorado tốt nghiệp trung học phổ thông và chuẩn bị vào đại học hoặc thành công 
trong công việc. Các luật này đã thiết lập một hệ thống đảm bảo trách nhiệm của học 
khu và các trường riêng lẻ bằng một tập hợp các biện pháp khách quan, phù hợp bao 
gồm bốn biện pháp đánh giá hiệu quả chính - thành tích, tăng trưởng, khoảng cách 
kết thúc, và chuẩn bị sẵn sàng sau trung học/lực lượng lao động. Đối với các học 
khu, việc đánh giá hiệu quả tổng thể theo các chỉ số này dẫn đến danh hiệu công 
nhận bởi tiểu bang. Đối với các trường, việc đánh giá hiệu quả tổng thể theo các chỉ 
số này dẫn đến phân công loại trường theo kế hoạch nâng cấp sẽ thực hiện.  

 Sở Giáo Dục Colorado đã ban hành Báo Cáo Khung Hiệu Quả ở cấp trường và 
học khu cung cấp một bản tóm lược về hiệu quả của học khu hoặc nhà trường. Bạn 
có thể xem xét chức danh công nhận của Jeffco trên trang web của Sở Giáo Dục 
Colorado Schoolview.org.  



Khung Đánh Giá Hiệu Quả 2013-14   

Tên Trường  Xếp Hạng Hiệu Quả  

Trường Tiểu Học Adams  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Allendale*  Cải thiện  

Arvada K-8 *  Cải thiện  

Trường Bear Creek K-8  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Belmar  Hiệu quả  

Trường Trung Học Bergen Valley  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Blue Heron  Hiệu quả  

Trường Trung Học Bradford  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Bradford  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Campbell  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Coal Creek Canyon K-8  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Colorow  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Columbine Hills  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Coronado  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Deane*  Cải thiện  

Trường Tiểu Học Devinny  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Dutch Creek  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Edgewater*  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Eiber*  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Elk Creek  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Fairmount  Hiệu quả  

Xếp Hạng Trường Tiểu Học  
* Ghi trường Danh Hiệu I 



Khung Đánh Giá Hiệu Quả 2013-14   

Tên Trường  Xếp Hạng Hiệu Quả  

Trường Tiểu Học Fitzmorris *  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Foothills  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Foster *  Cải thiện  

Trường Tiểu Học Fremont  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Glennon Heights  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Governor's Ranch  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Green Gables  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Green Mountain  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Hackberry Hill  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Hutchinson  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Kendallvue  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Kendrick Lakes  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Kullerstrand *  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Kyffin  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Lasley *  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Lawrence *  Cải thiện  

Trường Tiểu Học Leawood  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Little  Cải thiện  

Trường Tiểu Học Lukas  Hiệu quả  

Trường Tiểu Học Lumberg *  Cải thiện  

Trường Tiểu Học Maple Grove  Hiệu quả  

Xếp Hạng Trường Tiểu Học (tiếp) 
* Ghi trường Danh Hiệu I 



Khung Đánh Giá Hiệu Quả 2013-14  

Tên Trường  Xếp Hạng Hiệu Quả  

Trường Tiểu Học Marshdale Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Meiklejohn Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Mitchell Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Molholm * Cải thiện 

Trường Tiểu Học Mortensen Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Mount Carbon Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Normandy Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Parmalee Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Parr Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Patterson Hiệu quả 

Trường Quốc Tế Patterson Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Peck Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Peiffer Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Pennington * Cải Thiện Ưu Tiên 

Trường Tiểu Học Pleasant* Cải thiện 

Trường Tiểu Học Powderhorn Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Prospect Valley Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Ralston Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Red Rocks Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Rooney Ranch Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Ryan Hiệu quả 

Xếp Hạng Trường Tiểu Học (tiếp) 
* Ghi trường Danh Hiệu I 



Khung Đánh Giá Hiệu Quả 2013-14   

Tên Trường Xếp Hạng Hiệu Quả 

Trường Tiểu Học Secrest * Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Semper Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Shaffer Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Shelton Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Sheridan Green Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Sierra Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Slater * Hiệu quả 

Trường Tiểu Học South Lakewood * Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Stein * Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Stevens * Cải thiện 

Trường Tiểu Học Stober Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Stony Creek Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Stott Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Swanson * Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Thomson * Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Ute Meadows Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Van Arsdale Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Vanderhoof Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Vivian* Cải Thiện Ưu Tiên 

Trường Tiểu Học Warder Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Weber Hiệu quả 

Xếp Hạng Trường Tiểu Học (tiếp)  
* Ghi trường Danh Hiệu I  



Khung Đánh Giá Hiệu Quả 2013-14  

Tên Trường Xếp Hạng Hiệu Quả 

Trường Tiểu Học Welchester Hiệu quả 

Trường Tiểu Học West Jefferson Hiệu quả 

Trường Tiểu Học West Woods Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Westgate Cải thiện 

Trường Tiểu Học Westridge Hiệu quả 

Wheat Ridge 5-8 * Luân phiên 

Trường Tiểu Học Wilmore Davis Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Wilmot Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Witt Hiệu quả 

Xếp Hạng Trường Tiểu Học (tiếp)  
* Ghi trường Danh Hiệu I  



Khung Đánh Giá Hiệu Quả 2013-14   

Tên Trường Xếp Hạng Hiệu Quả 

Trường Trung Học Cơ Sở Bell Hiệu quả 

Trường Trung Học Cơ Sở Carmody Hiệu quả 

Trường Trung Học Cơ Sở Creighton Cải thiện 

Trường Trung Học Cơ Sở Deer Creek Hiệu quả 

Trường Trung Học Cơ Sở Drake Hiệu quả 

Trường Trung Học Cơ Sở Dunstan Hiệu quả 

Trường Trung Học Cơ Sở Evergreen Hiệu quả 

Trường Trung Học Cơ Sở Everitt Cải thiện 

Trường Trung Học Cơ Sở Falcon Bluffs Hiệu quả 

Trường Trung Học Cơ Sở West Jefferson Hiệu quả 

Trường Trung Học Cơ Sở Wayne Carle Hiệu quả 

Trường Trung Học Cơ Sở Ken Caryl Cải thiện 

Trường Trung Học Cơ Sở Summit Ridge Hiệu quả 

Trường Trung Học Cơ Sở Mandalay Hiệu quả 

Trường Trung Học Cơ Sở O'Connell * Luân phiên 

Trường Trung Học Cơ Sở North Arvada Hiệu quả 

Trường Trung Học Cơ Sở Moore Hiệu quả 

Trường Trung Học Cơ Sở Oberon Hiệu quả 

Xếp Hạng Trường Trung Học Cơ Sở  
* Ghi trường Danh Hiệu I  



Khung Đánh Giá Hiệu Quả 2013-14  

Tên Trường Xếp Hạng Hiệu Quả 

Trường Trung Học Phổ Thông Quốc Tế Alameda Cải thiện 

Trường Trung Học Phổ Thông Arvada Cải thiện 

Trường Trung Học Phổ Thông Arvada West Hiệu quả 

Trường Trung Học Phổ Thông Bear Creek Hiệu quả 

Trường Trung Học Phổ Thông Chatfield Hiệu quả 

Trường Trung Học Phổ Thông Columbine Hiệu quả 

Trường Trung Học Phổ Thông Conifer Hiệu quả 

Trường Trung Học Phổ Thông Dakota Ridge Hiệu quả 

Trường Trung Học Phổ Thông Evergreen Hiệu quả 

Trường Trung Học Phổ Thông Golden Hiệu quả 

Trường Trung Học Phổ Thông Green Hiệu quả 

Trường Trung Học Phổ Thông Jefferson + Cải thiện 

Trường Trung Học Phổ Thông Lakewood Hiệu quả 

Trường Trung Học Phổ Thông Pomona Hiệu quả 

Trường Trung Học Phổ Thông Ralston Valley Hiệu quả 

Trường Trung Học Phổ Thông Standley Lake Hiệu quả 

Trường Trung Học Phổ Thông Wheat Ridge Hiệu quả 

Xếp Hạng Trường Trung Học Phổ Thông  
+ Ghi trường Trọng Điểm Danh Hiệu I  



Khung Đánh Giá Hiệu Quả 2013-14  

Tên Trường Xếp Hạng Hiệu Quả 

Trường Brady Exploration AEC: Cải thiện 

Trường THCS/THPT D'Evelyn Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Dennison Hiệu quả 

Học Viện Jeffco's 21st Century Virtual AEC: Hiệu quả 

Trường Tiểu Học Mở Hạt Jefferson Hiệu quả 

Trường Trung Học Mở Hạt Jefferson Cải thiện 

Trường Trung Học Phổ Thông Longview AEC: Hiệu quả 

Trường Tùy Chọn Manning Hiệu quả 

Trường Trung Học Cộng đồng McLain AEC: Cải Thiện Ưu Tiên 

Trường Trung Học McLain AEC: Hiệu quả 

Trường Warren Tech Central AEC: Hiệu quả 

Trường Warren Tech North AEC: Hiệu quả 

Xếp Hạng Trường Tùy Chọn  
* Ghi trường Danh Hiệu I  

Trung Tâm Học Tập Kết Nối Trên Khuôn Viên Earle AEC: Hiệu quả 

Giáo Dục Đặc Biệt Miller AEC: Cải thiện 

Học Viện Sobesky AEC: Cải thiện 



Khung Đánh Giá Hiệu Quả 2013-14  

Tên Trường  Xếp Hạng Hiệu Quả  

Học Viện Addenbrooke Classical Cải Thiện Ưu Tiên 

Học Viện Đại Học Colorado Hiệu quả 

Trường Đặc Cách Compass Montessori - Golden Hiệu quả 

Trường Đặc Cách Compass Montessori - Wheat Ridge Hiệu quả 

Trường Đặc Cách Học Viện Excel Hiệu quả 

Trường Đặc Cách Free Horizon Montessori Hiệu quả 

Trường Đặc Cách Học Viện Jefferson Hiệu quả 

Trường THCS Học Viện Đặc Cách Jefferson Hiệu quả 

Trường THPT Học Viện Đặc Cách Jefferson Hiệu quả 

Học Viện Đặc Cách Lincoln Hiệu quả 

Học Viện Đặc Cách Montessori Peaks Hiệu quả 

Trường Cộng Đồng Mountain Phoenix Hiệu quả 

Trường New America * AEC: Cải Thiện Ưu Tiên 

Học Viện Rocky Mountain Evergreen Hiệu quả 

Trường Khiếm Thính Rocky Mountain AEC: Hiệu quả 

Trường Đặc Cách Two Roads Hiệu quả 

Trường Đặc Cách Woodrow Wilson Hiệu quả 

Xếp Hạng Trường Đặc Cách  
* Ghi trường Danh Hiệu I  



Mô Hình Tăng Trưởng Colorado  
 Mô Hình Tăng Trưởng so sánh hiệu quả của mỗi học sinh để học sinh trong 
cùng một cấp lớp trên toàn Colorado có cùng điểm số trong những năm vừa qua 
trong kỳ thi Chương Trình Đánh Giá Chuyển Tiếp Colorado (TCAP), và tính toán Mức 
Phần Trăm Tăng Trưởng của Học Sinh. Ví dụ, nếu học sinh đã trưởng thành trong 
học tập càng nhiều, hoặc nhiều hơn, hơn 60 phần trăm của bạn bè, học sinh sẽ có 
Mức Phần Trăm Tăng Trưởng Thứ 60. Đối với các trường, Sở Giáo Dục Colorado 
báo cáo mức phần trăm tăng trưởng bình quân, mà có thể tìm thấy trên trang web 
của Sở Giáo Dục Schoolview.org.  

TCAP – Tóm Lược Hiệu Quả của Học 
Sinh  

 Chương Trình Đánh Giá Chuyển Tiếp Colorado, hay TCAP, đã cung cấp cho 
phụ huynh, học sinh và giáo viên một bản tóm lược về thành tích của học sinh về 
đọc, viết, toán và khoa học trong ba năm qua. Các kỳ thi TCA được thiết kế để trở 
thành một chiếc cầu nối giữa các kỳ thi CSAP cũ và các bài đánh giá mới ra mắt vào 
mùa xuân năm 2014 được gọi là các Biện Pháp Đánh Giá Thành Công Trong Học 
Tập của Colorado, phải phù hợp với các tiêu chuẩn học tập mới. Phụ huynh và người 
giám hộ đã được cung cấp các kết quả thi TCAP của học sinh. Xem tất cả các điểm 
TCAP của trường Jeffco trên trang web của Sở Giáo Dục Colorado Schoolview.org, 
hoặc trên hồ sơ trực tuyến của từng trường.  

Tỷ Lệ Tốt Nghiệp Đúng Hạn của Jeffco  

 Đảm bảo tất cả học sinh vào đại học và sẵn sàng cho nghề nghiệp là mục tiêu 
của chúng tôi. Một chỉ số quan trọng mà các trường Jeffco đang hướng tới mục tiêu 
này là không ngừng tăng số lượng học sinh tốt nghiệp trung học đúng hạn.  

 Số liệu về tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn cho năm học 2012-13 tăng đến 81,5 phần 
trăm. Trong năm 2013-14, tỷ lệ tốt nghiệp của Hệ Thống Trường Jeffco lại tăng đến 
82,9 phần trăm, cao hơn mức trung bình của tiểu bang cả hai năm.  



Dẫn Đường  Dẫn Đường  

Với 155 trường trên 185 khuôn viên, 14.000 nhân 
viên và xấp xỉ 85.000 học sinh, Hệ Thống Trường 
Công Jeffco giống như một thành phố nhỏ. Hệ thống 
có đội ngũ nhân tài và sự cống hiến của nhiều người 
để đảm bảo chúng tôi đáp ứng nhiệm vụ cung cấp 
một nền giáo dục chất lượng chuẩn bị cho tất cả các 
trẻ em cho một tương lai thành công. Tìm hiểu về 
Tổng Giám Đốc mới của Jeffco, Dan McMinimee, Hội 
Đồng Giáo Dục Hạt Jefferson và nhóm tư vấn cộng 
đồng của chúng tôi.  

Với 155 trường trên 185 khuôn viên, 14.000 nhân 
viên và xấp xỉ 85.000 học sinh, Hệ Thống Trường 
Công Jeffco giống như một thành phố nhỏ. Hệ thống 
có đội ngũ nhân tài và sự cống hiến của nhiều người 
để đảm bảo chúng tôi đáp ứng nhiệm vụ cung cấp 
một nền giáo dục chất lượng chuẩn bị cho tất cả các 
trẻ em cho một tương lai thành công. Tìm hiểu về 
Tổng Giám Đốc mới của Jeffco, Dan McMinimee, Hội 
Đồng Giáo Dục Hạt Jefferson và nhóm tư vấn cộng 
đồng của chúng tôi.  



Tổng Giám Đốc Dan McMinimee  

 Vào tháng 7 năm 2014, Dan McMinimee 
gia nhập Hệ Thống Trường Công Jeffco với tư 
cách tổng giám đốc thứ 17 của học khu.  

 Một nhà giáo dạy nghề, ông McMinimee 
trước đây là trợ lý tổng giám đốc về giáo dục 
trung học cho Hệ Thống Trường Hạt Douglas. 
Ông cũng từng giữ chức hội trưởng, hội phó, 
người tập huấn và giáo viên tại Học Khu 
Salem-Keizer ở Oregon. Ông bắt đầu học như 
là một học sinh Jeffco theo học Trường Tiểu 
Học Hackberry Hill. Ông đã nhận bằng đại học 
từ Đại Học Bang Adams tại Alamosa, 
Colorado và bằng thạc sĩ từ Đại Học Bang 
Oregon tại Corvallis, Oregon.  

Hội Đồng Giáo Dục Hạt Jefferson  

 Năm thành viên cộng đồng được bầu phục vụ, không lương, trong Hội Đồng 
Giáo Dục Hạt Jefferson. Các thành viên hội đồng phục vụ nhiệm kỳ bốn năm so le. 
Họ dành rất nhiều thời giờ thăm trường, tham dự các cuộc họp cộng đồng và ủng hộ 
cho giáo dục. Họ lập các chính sách chung, phê duyệt các khoản chi và các cuộc hẹn 
của nhân viên và thiết lập mục tiêu. Có thể tìm thấy mục tiêu, chính sách và thông tin 
chung của hội đồng trên trang web của Hội Đồng Giáo Dục.  

Đọc hồ sơ thành viên hội đồng hiện tại trên trang www.jeffcopublicschools.org/board. 

 Vào tháng 7 năm 2014, Dan McMinimee 
gia nhập Hệ Thống Trường Công Jeffco với tư 
cách tổng giám đốc thứ 17 của học khu.  

 Một nhà giáo dạy nghề, ông McMinimee 
trước đây là trợ lý tổng giám đốc về giáo dục 
trung học cho Hệ Thống Trường Hạt Douglas. 
Ông cũng từng giữ chức hội trưởng, hội phó, 
người tập huấn và giáo viên tại Học Khu 
Salem-Keizer ở Oregon. Ông bắt đầu học như 
là một học sinh Jeffco theo học Trường Tiểu 
Học Hackberry Hill. Ông đã nhận bằng đại học 
từ Đại Học Bang Adams tại Alamosa, 
Colorado và bằng thạc sĩ từ Đại Học Bang 
Oregon tại Corvallis, Oregon.  

Tổng Giám Đốc Dan McMinimee  

Hội Đồng Giáo Dục Hạt Jefferson  

 Năm thành viên cộng đồng được bầu phục vụ, không lương, trong Hội Đồng 
Giáo Dục Hạt Jefferson. Các thành viên hội đồng phục vụ nhiệm kỳ bốn năm so le. 
Họ dành rất nhiều thời giờ thăm trường, tham dự các cuộc họp cộng đồng và ủng hộ 
cho giáo dục. Họ lập các chính sách chung, phê duyệt các khoản chi và các cuộc hẹn 
của nhân viên và thiết lập mục tiêu. Có thể tìm thấy mục tiêu, chính sách và thông tin 
chung của hội đồng trên trang web của Hội Đồng Giáo Dục.  

Đọc hồ sơ thành viên hội đồng hiện tại trên trang www.jeffcopublicschools.org/board. 

http://www.jeffcopublicschools.org/board/members.html�
http://www.jeffcopublicschools.org/board/members.html�


Nhóm Tư Vấn Cộng Đồng Hướng Dẫn 
Học Khu  

 Vì học khu phải đối mặt với các vấn đề ngày càng phức tạp, nên điều quan 
trọng là lắng nghe tiếng nói của cộng đồng đa dạng của chúng tôi và kêu gọi các cá 
nhân có kiến thức và kỹ năng độc đáo để bổ sung kiến thức chuyên môn của nhân 
viên và hội đồng giáo dục của chúng tôi. Hệ Thống Trường Công Jeffco rất may mắn 
có nhiều thành viên cộng đồng và phụ huynh sẵn sàng dành thời gian của họ để 
phục vụ trong các ủy ban cố vấn ở cấp học khu và trong các ủy ban trách nhiệm của 
nhà trường. Có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các ủy ban trên trang web, nhưng ở 
đây là một vài ủy ban chúng tôi xin ghi nhận. 

Ủy Ban Lập Kế Hoạch Chiến Lược và Tư Vấn  

Ủy Ban Tư Vấn Tài Sản Vốn  

Ủy Ban Giám Sát Tài Chính  

Ủy Ban Lập Kế Hoạch Chiến Lược và Tư Vấn (SPAC) là một nhóm tư vấn và trách 
nhiệm bao gồm các phụ huynh từ tất cả các khu vực liên kết, lãnh đạo học khu, 
người đại diện từ các hiệp hội nhân viên, cũng như người đứng đầu phụ huynh và 
công dân từ nhiều nhóm liên quan. Nhóm đã tập trung giúp thiết lập các ưu tiên chi 
tiêu của học khu và phát triển kế hoạch chiến lược.  

Trong năm 2015, học khu đã chọn tám công dân trong lĩnh vực xây dựng để phục vụ 
trong Ủy Ban Giám Sát Chương Trình Cải Thiện Vốn (CAP) để giám sát triển khai 
các dự án xây dựng đầu tư trái phiếu. Ủy Ban CAP tiếp tục cung cấp hướng dẫn và 
giám sát lập kế hoạch nhu cầu vốn và triển khai các chương trình vốn.  

Ủy Ban Giám Sát Tài Chính của học khu đã cung cấp hướng dẫn vô giá về báo cáo 
tài chính, kiểm soát nội bộ và rủi ro kinh doanh. Ủy ban tình nguyện bao gồm các 
chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng, xây dựng, đầu tư, pháp luật và quản lý thành 
phố. Nhóm gặp mặt khoảng 10 lần một năm.  



Đô La Tiền Thuế của Bạn 
Khi Làm Việc Giáo Dục Thế 

Hệ Tiếp Theo  

Năm 2013-14 là một năm tài chính 
khó khăn khác cho các học khu 
Colorado. Chúng tôi tiếp tục cảm thấy 
sức ép của việc giảm nguồn vốn của 
tiểu bang và địa phương. Hệ Thống 
Trường Công Jeffco có lịch sử lâu đời 
là chủ động về tài chính và điều đó đã 
giúp duy trì cắt giảm đáng kể từ các 
lớp học. Chúng tôi cũng tiếp tục tập 
trung minh mạch về tài chính. Tìm 
hiểu thêm về nguồn gốc nguồn tài trợ 
của học khu và cách chi tiêu nó.  
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là chủ động về tài chính và điều đó đã 
giúp duy trì cắt giảm đáng kể từ các 
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của học khu và cách chi tiêu nó.  



Đô La Tiền Thuế của Bạn Khi Làm Việc  
 Nguồn tài trợ cho công trình trường học, sách giáo khoa, xe buýt của trường, 
lương giáo viên và tất cả mọi thứ biến một lớp học thành một nơi học tập tuyệt vời 
chủ yếu từ người nộp thuế. Tìm hiểu thêm về cách học khu quản lý tốt nguồn vốn 
này.  

 Năm 2013-14 là một năm tài chính khó khăn khác cho các học khu Colorado. 
Chúng tôi tiếp tục cảm thấy sức ép của việc giảm nguồn vốn của tiểu bang và địa 
phương. Hệ Thống Trường Công Jeffco có lịch sử lâu đời là chủ động về tài chính và 
điều đó đã giúp duy trì cắt giảm đáng kể từ các lớp học. Chúng tôi cũng tiếp tục tập 
trung minh mạch về tài chính. Các bên liên quan của chúng tôi được tiếp cận với 
thông tin chi tiêu thông qua cơ sở dữ liệu minh bạch tài chính trực tuyến có thể tìm 
kiếm, cũng như Báo Cáo Tài Chính Hàng Năm Toàn Diện và ngân sách trực tuyến 
hàng năm của học khu. Dưới đây là thông tin bổ sung về nguồn gốc nguồn tài trợ của 
học khu và cách chi tiêu nó.  

Nguồn Gốc Nguồn Tài Trợ 
Của Hệ Thống Trường 

Công Jeffco  

Tiền Của Hệ Thống 
Trường Công Jeffco Được 

Chi Tiêu Đi Đâu  

Chúng tôi mời bạn đọc Đô La và Ý Nghĩa để có tóm tắt nhanh về ngân sách và chi 
tiêu của học khu năm 2013-14. 



Đối Tác Cộng Đồng Giúp 
Đảm Bảo Thành Công Của 

Học Sinh  

Trách nhiệm bảo vệ, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em 
thuộc về toàn thể cộng đồng. Tại Hạt Jefferson, chúng 
tôi may mắn có rất nhiều người đã áp dụng ý tưởng 
này. Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã 
có những đóng góp vào sự phát triển của học sinh 
Jeffco. Tìm hiểu thêm về các đối tác hỗ trợ mà chúng 
tôi có.  

Đối Tác Cộng Đồng Giúp 
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Sáng Kiến Giáo Dục Colorado  
 Hãy tưởng tượng rằng bạn muốn đi học đại học và bạn biết rằng các khóa học 
Bố Trí Nâng Cao (AP) ở trường trung học phổ thông sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu 
đại học của mình, nhưng gia đình của bạn không có tiền để trả học phí cho khóa học 
AP hay tài liệu khóa học. Sáng Kiến Giáo Dục Colorado cảm thấy loại rào cản này đối 
với việc đi học đại học và chuẩn bị sẵn sàng cho nghề nghiệp là không thể chấp 
nhận. Chương trình Trường Kế Thừa Colorado được ra mắt tại Trường Trung Học 
Phổ Thông Jefferson và Wheat Ridge để cung cấp cho học sinh kỹ năng và động lực 
để thành công vào đại học bằng cách ghi danh các khóa học Bố Trí Nâng Cao (AP) 
về toán, khoa học và Tiếng Anh. Khoản tài trợ 10.000 $ cho các trường này đã cung 
cấp học phí AP của học sinh, đào tạo giáo viên, trang thiết bị phòng học, giải thưởng 
tiền mặt cho học sinh và các buổi học. Trường Trung Học Phổ Thông Jefferson đã 
tăng ghi danh vào khóa học AP Anh Ngữ từ 35 đến 60 học sinh và ghi danh vào khóa 
học AP văn học Anh tăng từ 26 đến 60 học sinh.  

Sáng Kiến Biết Đọc Biết Viết Salazar  

 Sáng Kiến Biết Đọc Biết Viết Salazar là 
một phần của Hệ Thống Trường Jeffco trong 
hơn 15 năm. Làm việc với Hiệp Hội Hệ 
Thống Trường Jeffco, gia đình Salazar đã 
cung cấp trên 1 triệu $ hỗ trợ chương trình 
biết đọc biết viết cho trẻ Hạt Jefferson. Trong 
năm học 2013-14, họ đã cung cấp tài trợ cho 
chương trình và dự án giải quyết khoảng 
cách biết đọc biết viết, cả về đọc và viết. Các 
khoản tài trợ cho các trường dao động từ 
2,000 $ to 2.000 $.  
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chương trình và dự án giải quyết khoảng 
cách biết đọc biết viết, cả về đọc và viết. Các 
khoản tài trợ cho các trường dao động từ 
2,000 $ to 2.000 $.  



Cộng Đồng Lakewood  
 Hai năm làm việc của các thành viên 
cộng đồng Lakewood, nhà thờ, doanh 
nghiệp và chính quyền thành phố Lakewood 
đã dẫn đến một chiến thắng lớn cho học 
sinh Trường Tiểu Học Foothills. Nỗ lực của 
nhóm đã mang về cho trường khoản tài trợ 
từ Chương Trình Ngoài Trời Tuyệt Vời của 
Colorado (GOCO). Dự án Sân Vận Động 
“Ước Mơ” Foothills trong số 18 dự án trên 
toàn bộ tiểu bang giành được khoản tài trợ 
GOCO cạnh tranh. Trường đã không thể sử 
dụng hết công suất của sân trong hơn hai 
thập kỷ do tưới tiêu và thoát nước không 
đầy đủ. Sân chơi cũng sẽ xuất hiện trở lại, 
và hàng rào, ghế dài và cảnh quan sẽ được 
thiết lập.  

Hiệp Hội Hệ Thống Trường Jeffco  
 Trong hơn 30 năm, Hiệp Hội Hệ Thống Trường Jeffco đã hỗ trợ các học sinh 
của Hạt Jefferson. Tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các suất học bổng cho học sinh, 
tài trợ chương trình, công nhận học sinh và nhân viên và vận động giáo dục. Tìm 
hiểu thêm về Hiệp Hội tại www.jeffcoschoolsfoundation.org.  
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dụng hết công suất của sân trong hơn hai 
thập kỷ do tưới tiêu và thoát nước không 
đầy đủ. Sân chơi cũng sẽ xuất hiện trở lại, 
và hàng rào, ghế dài và cảnh quan sẽ được 
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Hiệp Hội Hệ Thống Trường Jeffco  
 Trong hơn 30 năm, Hiệp Hội Hệ Thống Trường Jeffco đã hỗ trợ các học sinh 
của Hạt Jefferson. Tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các suất học bổng cho học sinh, 
tài trợ chương trình, công nhận học sinh và nhân viên và vận động giáo dục. Tìm 
hiểu thêm về Hiệp Hội tại www.jeffcoschoolsfoundation.org.  

http://www.jeffcoschoolsfoundation.org�
http://www.jeffcoschoolsfoundation.org�


Dành Thời Gian Chăm Sóc  

Chúng ta sống cuộc sống bận rộn. Chúng ta có 
lịch trình kín, ngày được lên lịch dày đặc, nhưng 
một số người luôn tìm được một vài giờ hàng 
tháng để hỗ trợ học sinh Jeffco. Họ biết rằng với 
một chút giúp đỡ, tương lai của mỗi học sinh có 
thể tươi sáng. Có hàng ngàn câu chuyện tuyệt 
vời của người dân tiếp cận với các học sinh của 
chúng tôi, nhưng chúng tôi muốn chia sẻ những 
câu chuyện đặc biệt từ năm 2013-14.  
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Học Sinh Khó Khăn Bắt Đầu Thi Đấu  Học Sinh Khó Khăn Bắt Đầu Thi Đấu  

Thám tử cảnh sát Jesus (Moose) Chavez và 
học sinh phải ngồi xe lăn Luke Olmsted có vẻ 
như một đội vận động viên trái ngược, nhưng 
theo tiêu chuẩn của bất kỳ ai, họ là cặp đôi 
chiến thắng. Thám tử Chavez, từ Sở Cảnh 
Sát Lakewood, là Cảnh Sát Trường Học tại 
Trường Trung Học Phổ Thông Quốc Tế 
Alameda. Anh có mối liên kết đặc biệt với học 
sinh của trường, đặc biệt những em trong 
Lớp  
Khó Khăn đối với nhiều học sinh  
khuyết tật nặng, bao gồm cả Olmsted.   
 
Chavez và Olmsted đã gặp mặt tại sự kiện 
Olympics Đặc Biệt, nhưng Olmsted đã không 
có đối tác cho các hoạt động. Chavez giới 
thiệu bản thân và hai  
người trở thành bạn. Sau đó, họ bắt đầu tìm 
kiếm các sự kiện khác nơi họ  
có thể tham gia cùng nhau.  
 
Chavez cho biết: “Tôi đã thấy hai người chạy 
khác đang đẩy các vận động viên khác trên 
xe lăn trên các cuộc đua, vì vậy tôi với lấy 
Cặp Vận Động Viên và hỏi xem liệu họ có thể 
giúp đỡ”. Cặp Vận Động Viên nắm chặt và 
chấp nhận từng vận động viên như anh ấy 
hay cô ấy, và cũng đối xử với anh ấy hay cô 
ấy công bằng, mục tiêu là để giúp vận động 
viên khuyết tật thi đấu. Mẹ của Olmsted, 
Gretchen Olmstead, đã hăng hái về các cơ 
hội Thám tử Chavez đã cung cấp cho con trai 
bà, bao gồm cơ hội thi đấu tại Cuộc Đua 
Đường Dài Denver Rock 'n' Roll.  



Phục Vụ Trẻ Em  Phục Vụ Trẻ Em  
 Hãy tưởng tượng không có áo ấm hay quần áo tử tế để mặc đến trường. 
Nancy Hoffmaster và Karen Cravens biết có những học sin Jeffco phải đối mặt với 
những trở ngại này, họ đã nhìn thấy chúng trong nhiều năm. Nhờ hai phụ nữ này, và 
một đội ngũ tình nguyện viên từ chương trình Phục Vụ Trẻ Em, có một cánh tay giúp 
đỡ.  

 Chương trình Phục Vụ Trẻ Em cung cấp một tuần quần áo mới hoặc gần như 
mới, bao gồm quần jean, áo khoác, giày dép và nhiều hơn nữa, cho bất kỳ học sinh 
nào cần tại Hệ Thống Trường Công Jeffco. Trong năm 2013-14, chương trình cung 
cấp hơn 15.000 bài viết về quần áo cho gần 1.000 học sinh, bao gồm 232 học sinh 
vô gia cư. Họ cung cấp quần áo trực tiếp cho trường của học sinh. Họ phụ thuộc vào 
khoản hiến tặng. Tìm hiểu thêm về trang web Phục Vụ Trẻ Em tại 
www.jeffcoschoolsfoundation.org/serving-kids.html.  

http://www.jeffcoschoolsfoundation.org/serving-kids.html�


Hồ Sơ Học Khu  Hồ Sơ Học Khu  

Tìm hiểu thêm về nhiệm vụ, giá trị, và nhân 
khẩu học của chúng tôi.  



Hồ Sơ Học Khu  
Tại 2013-14, hệ thống trường Jeffco đã phục vụ 86.011 học sinh. Học khu cung cấp:  

• 89 trường tiểu học  

• 3 trường K-8   

• 19 trường THCS  

• 17 trường THPT  

• 14 trường đặc cách*   

• 9 trường tùy chọn   

• 1 trường trực tuyến   

• 2 trường thí nghiệm ngoài trời  

*một số trường đặc cách có nhiều trường, nhưng trường được báo cáo ở đây với tư 
cách một trường.   

 

Dân số đa dạng của chúng tôi đã mang những quan điểm và nền văn hóa khác nhau 
đến các trường học của chúng tôi:  

• Người Mỹ Da đỏ/Người Bản xứ Alaska 1%  

• Châu Á, Thái Bình Dương 3%  

• Da Đen 1%  

• Gốc Tây Ban Nha 24%   

• Da Trắng 67%  

• Đa Sắc Tộc 4%  

 

33,8 phần trăm học sinh của chúng tôi được cung cấp ăn trưa miễn phí và giảm phí.  

 

Đọc về Chương Trình Kêu Gọi Hành Động của Hệ Thống Trường Công Jeffco tại 
www.jeffcopublicschools.org/superintendent. 

http://www.jeffcopublicschools.org/superintendent/strategic_plan.html�


Nhiệm Vụ  
Cung cấp giáo dục có chất lượng để chuẩn bị cho tất cả học sinh thành công trong 
tương lai.  

Giá trị  
• Chính trực  

• Coi Trọng Con Người  

• Hợp tác làm việc  

• Hiểu Quả Tiêu Biểu  

Thông tin liên lạc  

1829 Denver West Drive #27 
Golden, Colorado 80401 
303-982-6500 
www.jeffcopublicschools.org 
commsvcs@jeffco.k12.co.us  

http://www.jeffcopublicschools.org�


Yêu Cầu Báo Cáo của Tiểu Bang và  
Liên Bang  

 Hàng năm, các học khu tại Colorado báo cáo về hiệu quả dựa trên yêu cầu của tiểu bang và 
liên bang. Dữ liệu này, bao gồm điểm đánh giá, các biện pháp đánh giá trách nhiệm, trình độ giáo 
viên, và các dữ liệu khác cho học khu và cho các trường riêng lẻ, đã được soạn thảo bởi Sở Giáo 
Dục Colorado tại http://www.schoolview.org.  Các phụ huynh và thành viên cộng đồng được mời 
xem xét trang web này để biết thêm chi tiết về hiệu quả của Hệ Thống Trường Công Jeffco. Hồ sơ 
của riêng từng trường cũng có trên trang web của Hệ Thống Trường Công Jeffco tại 
www.jeffcopublicschools.org/schools. 

 Có thể tìm thấy phân tích công bằng tỷ lệ phần trăm của các lớp HQ và giáo viên mới, những 
người có ít hơn 3 năm kinh nghiệm liên quan tứ phân vị trường nghèo và ghi danh nhỏ trên trang 
web Trung Tâm Dữ Liệu SchoolView của Sở Giáo Dục Colorado.  

 Học khu cam kết tuân thủ tất cả các quyền công dân và luật lao động. Học khu khẳng định 
rằng không người nào bị phân biệt đối xử trong các điều khoản, điều kiện hoặc đặc quyền làm việc, 
ngoại trừ việc tham gia vào một chương trình hoặc hoạt động, từ chối lợi ích, hoặc không bị phân 
biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, tôn giáo, giới tính , nguồn gốc quốc gia hay 
tổ tiên, tuổi tác, khuyết tật về tâm thần hoặc thể chất, khuynh hướng tình dục, giới tính, thông tin di 
truyền hay tình trạng cựu chiến binh của cá nhân. Tuyên bố này được thực hiện phù hợp với các 
quy định và sửa đổi Luật Dân Quyền năm 1964, Đạo Luật về Người Khuyết Tật Hoa Kỳ năm 1990 
(ADA), Đạo Luật Chống Phân Biệt Đối Xử Vì Lý Do Tuổi Tác Trong Vấn Đề Việc Làm năm 1967, và 
Đạo Luật Phục Hồi năm 1973.  

 Công tác tránh quấy rối và phân biệt đối xử phi pháp yêu cầu trách nhiệm hợp tác của từng 
quản lý, giám sát viên, nhân viên và học sinh để khẳng định bằng hành động và việc làm ý định và 
tinh thần của luật pháp và các quy định hiện hành. Học sinh, cộng đồng, phụ huynh, hoặc nhân viên 
tin tưởng rằng họ là đối tượng bị quấy rối hay phân biệt đối xử phải báo cáo sự việc ngay lập tức 
theo chính sách của học khu GBK; GBK-R, Quan Ngại, Khiếu Nại, và Khiếu Kiện của Nhân Viên; 
GBAA, GBAA-R, Quấy Rối Nhân Viên; JI, Quyền và Trách Nhiệm của Học Sinh; JBB, Quấy Rối 
Học Sinh; hoặc KE, KE-R, Quan Ngại và Khiếu Nại của Cộng Đồng/Phụ Huynh.  

 Cá nhân sau đã được chỉ định hỗ trợ Học Khu phúc đáp các phản hồi về quấy rối và phân 
biệt đối xử phi pháp.  

 

Điều Phối Viên ADA/ 504/ và Viên Chức phụ trách Sự Tuân Thủ Bậc IX 
Viên Chức phụ trách Quan Hệ Nhân Viên 
1829 Denver West Drive, Building 27 
P.O. Box 4001 
Golden, Colorado 80401-0001 
Điện thoại: (303) 982-6544 

http://www.jeffcopublicschools.org/schools�



