Dear KCAA 8th Grade Families,
This letter is to inform our 8th grade community about 8th
Grade Trip requirements and details. It is our hope that all
scholars here at KCAA will be eligible to enjoy a day of
celebration at Boondocks on 5/29/19.
The 8th grade trip is a fun-filled day of lasting memories for your child. We are hopeful that all 8th grade
scholars will meet both academic and behavior standards set for this trip. If your child does not meet the
requirements, he or she may not be invited to Boondocks.
The cost of this trip includes transportation, unlimited play and all-you-can-eat buffet. Tickets cost $22
each. Scholarships and assistance available upon request. Students may pay in increments or one large
sum. On May 29th, the bus will leave at 9:00 am from KCAA. Students will return to KCAA at 1:45 and be
dismissed. Please make arrangements to ensure your child is picked up on time. All students
attending must ride the bus with teachers and chaperones. No exceptions.
Academics & Grades Expectation: Students who wish to attend the 8th Grade Trip must be passing
80% of their classes. Please encourage your child to stay up to date on their grades in Student Portal.
Teachers will be offering extra supports to students in danger of failing, but again, the responsibility to
complete the work is on the student.
Core Values & Behavior Expectations: Students are expected to follow the Denver Public School’s
behavior guidelines and Core Values. Any discipline issues Type 2 or higher on the DPS discipline matrix
during this semester, may result in the student NOT PARTICIPATING in the trip. Students are expected
to show such core values such as respect and integrity while here at KCAA.

Important Dates:
Feb 2019 - Tickets go on sale for Boondocks (If you pay ahead but your child is not allowed to go, a full refund will be given)
May 1-10th Letters sent home if your child is in danger of not attending the trip
May 23-24th Final List of attendees posted. Calls or letters home for those who will not attend.
May 28th Continuation at KCAA
May 29th - 8th Grade trip to Boondocks

If you have any questions please don’t hesitate to reach out to your students literacy teacher.
Thank you,
Your 8th Grade Teachers
Ms. Kristie Burke, Mr. Andrew Ward
kristie_burke@dpsk12.org ANDREW_WARD@dpsk12.org

Estimadas familias de 8vo grado de KCAA,
Esta carta es para informar a nuestra comunidad
de 8º grado sobre los requisitos y detalles del
viaje de 8º grado. Esperamos que todos los
académicos aquí en KCAA sean elegibles para
disfrutar de un día de celebración en Boondocks el 29/05/19.
El viaje de 8º grado es un día lleno de diversión de recuerdos duraderos para su hijo. Tenemos
la esperanza de que todos los académicos de 8º grado cumplan con los estándares
académicos y de comportamiento establecidos para este viaje. Si su hijo no cumple con los
requisitos, no se le puede invitar a Boondocks
El costo de este viaje incluye transporte, juegos ilimitados y buffet gratis. Los boletos cuestan $
22 cada uno. Becas y asistencia disponibles bajo petición. Los estudiantes pueden pagar en
incrementos o una gran suma. El 29 de mayo, el autobús saldrá a las 9:00 am desde KCAA.
Los estudiantes regresarán a KCAA a las 1:45 y serán despedidos. Por favor haga arreglos
para asegurar que su hijo sea recogido a tiempo. Todos los estudiantes que asistan deben
viajar en el autobús con maestros y chaperones. Sin excepciones.

Expectativa académica y de calificaciones: los estudiantes que deseen asistir al viaje de 8º
grado deben pasar el 80% de sus clases. Por favor anime a su hijo a mantenerse actualizado
sobre sus calificaciones en el Portal del Estudiante. Los maestros ofrecerán apoyos adicionales
a los estudiantes en peligro de reprobar, pero nuevamente, la responsabilidad de completar el
trabajo es del estudiante.
Valores fundamentales y expectativas de comportamiento: se espera que los estudiantes sigan
las pautas de comportamiento y los valores fundamentales de las Escuelas Públicas de
Denver. Cualquier problema de disciplina Tipo 2 o superior en la matriz de disciplina DPS
durante este semestre, puede resultar en que el estudiante NO PARTICIPA en el viaje. Se
espera que los estudiantes muestren valores fundamentales como el respeto y la integridad
mientras estén aquí en KCAA.

Kính gửi các gia đình lớp 8 KCAA,
Bức thư này là để thông báo cho cộng đồng
lớp 8 của chúng tôi về các yêu cầu và chi tiết
của chuyến đi lớp 8. Chúng tôi hy vọng tất cả
các học giả ở đây tại KCAA sẽ đủ điều kiện để tận hưởng một ngày lễ kỷ niệm tại
Boondocks vào ngày 29/1/19.
Chuyến đi lớp 8 là một ngày đầy niềm vui của những kỷ niệm lâu dài cho con bạn.
Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các học giả lớp 8 sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn học tập và
hành vi được thiết lập cho chuyến đi này. Nếu con bạn không đáp ứng các yêu cầu,
bạn không thể được mời đến Boondocks
Chi phí của chuyến đi này bao gồm vận chuyển, trò chơi không giới hạn và tiệc buffet
miễn phí. Các vé có giá $ 22 mỗi. Học bổng và hỗ trợ có sẵn theo yêu cầu. Học sinh có
thể trả theo gia số hoặc một khoản tiền lớn. Vào ngày 29 tháng 5, xe buýt sẽ khởi hành
lúc 9:00 sáng từ KCAA. Học sinh sẽ trở lại KCAA lúc 1:45 và sẽ bị miễn nhiệm. Hãy sắp
xếp để đảm bảo con bạn được đón đúng giờ. Tất cả học sinh tham dự phải đi xe buýt
với giáo viên và người đi kèm. Không có ngoại lệ

Kỳ vọng học tập và lớp: Học sinh muốn tham dự chuyến đi lớp 8 phải vượt qua 80%
các lớp học của họ. Vui lòng khuyến khích con bạn cập nhật điểm số trong Cổng thông
tin sinh viên. Giáo viên sẽ cung cấp hỗ trợ bổ sung cho học sinh có nguy cơ thất bại,
nhưng một lần nữa, trách nhiệm hoàn thành công việc là của học sinh.
Giá trị cốt lõi và kỳ vọng hành vi: Học sinh được kỳ vọng tuân theo các nguyên tắc hành
vi và giá trị cốt lõi của Trường công lập Denver. Bất kỳ vấn đề kỷ luật Loại 2 hoặc cao
hơn trong ma trận kỷ luật DPS trong học kỳ này, có thể dẫn đến việc học sinh KHÔNG
tham gia chuyến đi. Các sinh viên dự kiến sẽ thể hiện các giá trị cơ bản như sự tôn
trọng và tính toàn vẹn khi họ ở đây tại KCAA.

