Tarver Community Handbook
Here at Tarver, we work hard to keep our website up to
date with important information. Therefore, please refer to
the Tarver home page first to answer your questions. You
can find great information about upcoming events on the
Tarver Calendar and get answers to specific questions on
our Common Questions page. Another great source for
current information is the Tarver Facebook Page.
Please also feel free to review Adams 12 Superintendent
Policies and Student Code of Conduct.
If you have questions regarding the Tarver PTO, please
visit the Tarver PTO webpage.
You can also always contact the Tarver office at
720-972-5640 with any questions you may have.

Manual de la Comunidad de Tarver
Aquí en Tarver, trabajamos duro para mantener nuestro
sitio web actualizado con información importante. Por lo

tanto, consulte primero la página de inicio de Tarver
para responder sus preguntas. Puede encontrar gran
información sobre próximos eventos en el calendario de
Tarver y obtener respuestas a preguntas específicas en
nuestra página de Preguntas Comunes. Otra gran fuente
de información actual es la página de Facebook de
Tarver.
Por favor, no dude en revisar las Políticas del
Superintendente y el Código de Conducta del
Estudiante de Adams 12.
Si tiene preguntas sobre la PTO de Tarver, visite la página
web de la PTO de Tarver. También puede comunicarse
siempre con la oficina de Tarver al 720-972-5640 con
cualquier pregunta que tenga.

Sổ tay Cộng đồng Tarver
Tại Tarver, chúng tôi nỗ lực để luôn cập nhật trang
web của mình với những thông tin quan trọng. Do
đó, trước hết, xin vui lòng tham khảo trang chủ của
Tarver để trả lời câu hỏi của quý vị. Quý vị có thể

tìm được những thông tin hữu ích về các sự kiện sắp
diễn ra trên Lịch Hoạt động tại Tarver và nhận
được câu trả lời cho những câu hỏi cụ thể trên trang
Các Câu hỏi Thường gặp. Một nguồn thông tin cập
nhật hữu ích nữa là Trang Facebook Tarver.
Vui lòng tham khảo các Chính sách của Giám đốc
Học khu và Quy tắc Hành xử của Học sinh của
Adams 12.
Nếu quý vị có thắc mắc về Tarver PTO, hãy truy cập
Trang web Tarver PTO. Quý vị cũng luôn có thể
liên hệ với văn phòng Tarver theo số 720-972-5640
nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.

