Thư bầu cử CSC
Abraham Lincoln trung học
2018-2019
Kính gửi Phụ huynh hoặc Giám hộ ALHS:
Mỗi trường trong Khu Học Chánh Denver đều có một Ủy Ban Hợp Tác (CSC) tại chỗ. CSC tập hợp các
nhân viên, phụ huynh, học sinh, và các thành viên cộng đồng để tạo ra và thực hiện một kế hoạch
để thúc đẩy thành tích cao trong trường.
Là một phần của CSC là một cơ hội thú vị để tham gia vào cộng đồng nhà trường của chúng tôi,
chưa kể đến việc tham gia vào việc giáo dục tất cả học sinh của chúng tôi. Trường chúng tôi đang
hướng tới một số mục tiêu tuyệt vời và chúng tôi tin rằng bằng cách làm việc cùng nhau, chúng tôi
có thể đạt được chúng!
Năm nay chúng tôi có HAI PHỤ HUYNH / GUARDIAN mở trên CSC của chúng tôi. Chúng tôi gặp nhau
vào thứ Tư đầu tiên của mỗi tháng, từ 4:00 chiều. - 5:00 chiều, và sẽ có thêm một vài cuộc họp
trong tháng từ tháng Hai đến tháng Tư. Chúng tôi yêu cầu các thành viên CSC tham gia vào các cuộc
họp và cam kết trở thành thành viên trong hai năm.
Nếu bạn quan tâm đến tên của bạn được đặt trên lá phiếu cho một trong các mở PARENT /
GUARDIAN, vui lòng điền vào mẫu đề cử có trong thư này và gửi lại cho Trung tâm Chào mừng ALHS
vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 9, 2:30 chiều.
Lịch trình bầu cử của CSC:
9/6 Các lá thư và hình thức bầu cử được phát tại Đêm Back to School.
9/7 Các lá thư và mẫu đơn bầu cử được gửi về nhà cùng với học sinh.
9/14 Các mẫu đề cử trở lại ALHS vào lúc 2:30 chiều.
9/17 Lá phiếu gửi về nhà cùng với học sinh.
9/21 Lá phiếu sẽ trả lại ALHS lúc 2:30 chiều.
9/24 kết quả bầu cử CSC được chia sẻ.
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin liên quan đến CSC trước khi đưa ra quyết định, vui lòng liên hệ
với Cô Isela Galvan theo số 720-423-5008. Chúng tôi rất sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có
thể có.
Chúng tôi khuyến khích bạn tham gia vào công việc tuyệt vời này.
Cảm ơn bạn,
Larry M. Irvin, Ed.D.
Hiệu trưởng

Mẫu đề cử CSC
2018-2019
Denver Public School
Abraham Lincoln trung học
Mẫu đề cử cho CSC, PARENT / GUARDIAN:
Đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi tiếp tục tham gia vào việc giáo dục giới trẻ của chúng tôi.
Vui lòng gửi lại mẫu đề cử này cho Trung Tâm Tiếp Đón ALHS vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 9, lúc
2:30 chiều. Cùng nhau chúng ta có thể thúc đẩy một thế giới giáo dục mới cho thế hệ tiếp theo.
Tôi muốn đề cử
Tự
Khác
Tên ____________________________________________ Số điện thoại __________________
Vui lòng nêu rõ lý do tại sao bạn (hoặc người được đề cử của bạn là) ứng cử viên tốt nhất để tham
gia vào nhóm CSC.

Hãy cho chúng tôi biết về bạn (hoặc người được đề cử của bạn). Vui lòng cung cấp cho chúng tôi mô
tả ngắn gọn về bản thân bạn (hoặc người được đề cử của bạn) mà chúng tôi có thể bao gồm bên
cạnh tên của bạn (hoặc tên của họ) trên lá phiếu:

Tôi đồng ý tham dự tất cả các cuộc họp được tổ chức vào thứ Tư đầu tiên của mỗi tháng, 4:00
chiều. - 05:00. Tôi cũng hiểu rằng tần suất của các cuộc họp này có thể tăng lên trong các tháng từ
tháng Hai đến tháng Tư.
Chữ ký của người được chỉ định _______________________________ Ngày ________________
Lịch trình bầu cử của CSC:
9/6 Các lá thư và hình thức bầu cử được phát tại Đêm Back to School.
9/7 Các lá thư và mẫu đơn bầu cử được gửi về nhà cùng với học sinh.
9/14 Các mẫu đề cử trở lại ALHS vào lúc 2:30 chiều.
9/17 Lá phiếu gửi về nhà cùng với học sinh.
9/21 Lá phiếu sẽ trả lại ALHS lúc 2:30 chiều.
9/24 kết quả bầu cử CSC được chia sẻ.

