
 

 

 

May 21, 2020 

 

Dear Community Member, 

  

Danbury Public Schools, in partnership with families and the community, provides transformational 

learning experiences designed to nurture thoughtful and prepared graduates. That is the DPS mission 

statement, and now, more than ever, we know that we must make changes to our educational system in 

order to accomplish this mission. One of the steps in making that change is the creation of a Portrait of 

a Graduate.  

 

After reading through this brief email, the Portrait of a Graduate Steering Committee invites you to click 

the following link to provide us with your ideas: 

 

https://my.thoughtexchange.com/#900786504/hub 

 

Provide as many or as few ideas and ratings as you’d like. Once you have given at least one idea and 

preferably rated at least one comment, you may exit the survey; your comment(s) and rating(s) will be 

saved. The survey closes on May 30, 2020. 

 

This survey is a component of a larger project that began in December 2019. At that time, DPS was 

awarded a grant by the Barr Foundation to create a Portrait of a Graduate (POG). The POG consists of 

skills and qualities that students will need to succeed in the future, and it will be used to inform how the 

district will create transformative learning experiences to drive that success. 

 

Since receiving the grant, a Steering Committee of DPS employees and students have met regularly to 

develop a community-based approach to this project. Part of that approach was the creation of a 60-

member coalition consisting of diverse groups from all across Danbury. 

 

In the words of the Coalition members, this project is a way of ensuring that we are supporting ALL 

students by using our resources in ways that support student achievement. We want our high-quality 

schools to inspire pride in our community, and we want to create well-rounded students that are prepared 

for future employment. The POG will help us to direct our resources towards methods that support 

students and provide both pathways and opportunities for students to succeed. 

  

We ask that you fill out the brief, three-question survey on the platform Thought Exchange to help us in 

creating a POG that truly takes into account the expertise of community members such as yourself. You 

can likely expect to see a finalized version of this Portrait in early winter of 2021. Thank you for both 

your time and ideas. 

 

Sincerely, 

The POG Steering Committee 

https://my.thoughtexchange.com/#900786504/hub


 

 

 

Spanish 

Estimado miembro de la comunidad: 

 

Las Escuelas Públicas de Danbury, en asociación con las familias y la comunidad, brindan experiencias de 

aprendizaje transformadoras diseñadas para nutrir a los graduados reflexivos y preparados. Esa es la 

declaración de la misión de DPS, y ahora, más que nunca, sabemos que debemos hacer cambios en nuestro 

sistema educativo para lograr esta misión. Uno de los pasos para hacer ese cambio es la creación de un Retrato 

de un Graduado. 

 

Después de leer este breve correo electrónico, el Retrato de un Comité Directivo de Graduados lo invita a 

hacer clic en el siguiente enlace para brindarnos sus ideas: 

  

                                 https://my.thoughtexchange.com/#900786504/hub 

 

Proporcione tantas o tan pocas ideas y calificaciones como desee. Una vez que haya dado al menos una 

idea y haya calificado preferiblemente al menos un comentario, puede salir de la encuesta; sus comentarios 

y calificaciones se guardarán. La encuesta se cierra el 30 de mayo de 2020. 

  

Esta encuesta es un componente de un proyecto más grande que comenzó en diciembre de 2019. En ese 

momento, DPS recibió una subvención de la Fundación Barr para crear un Retrato de un Graduado (POG). 

El POG consiste en habilidades y cualidades que los estudiantes necesitarán para tener éxito en el futuro, y 

se utilizará para informar cómo el distrito creará experiencias de aprendizaje transformadoras para impulsar 

ese éxito. 

 

Desde que recibió la subvención, un Comité Directivo de empleados y estudiantes de DPS se ha reunido 

regularmente para desarrollar un enfoque comunitario para este proyecto. Parte de ese enfoque fue la creación 

de una coalición de 60 miembros compuesta por diversos grupos de todo Danbury. 

  

En palabras de los miembros de la Coalición, este proyecto es una forma de garantizar que estamos apoyando 

a TODOS los estudiantes mediante el uso de nuestros recursos de manera que apoyen el rendimiento de los 

estudiantes. Queremos que nuestras escuelas de alta calidad inspiren orgullo en nuestra comunidad, y 

queremos crear estudiantes completos que estén preparados para un empleo futuro. El POG nos ayudará a 

dirigir nuestros recursos hacia métodos que apoyen a los estudiantes y proporcionen vías y oportunidades 

para que los estudiantes tengan éxito. 

  

Le pedimos que complete la breve encuesta de tres preguntas en la plataforma Thought Exchange para 

ayudarnos a crear un POG que realmente tenga en cuenta la experiencia de los miembros de la comunidad 

como usted. Es probable que pueda ver una versión finalizada de este Retrato a principios del invierno de 

2021. Gracias por su tiempo e ideas. 

  

Sinceramente, 

 El comité directivo de POG 

https://my.thoughtexchange.com/#900786504/hub


 

 

 

 

Portuguese 

Prezado Membro da Comunidade, 

 

As Escolas Públicas de Danbury, em parceria com as famílias e a comunidade, oferecem experiências de 

aprendizado transformadoras projetadas para nutrir graduados atenciosos e preparados. Essa é a declaração 

de missão da DPS e, agora, mais do que nunca, sabemos que precisamos fazer alterações em nosso sistema 

educacional para cumprir essa missão. Uma das etapas para fazer essa mudança é a criação de um retrato de 

um graduado. 

  

Depois de ler este breve e-mail, o Retrato de um Comitê Gestor de Pós-Graduação convida você a clicar no 

link a seguir para nos fornecer suas idéias: 

  

                                          https://my.thoughtexchange.com/#900786504/hub 

  

Forneça quantas idéias e classificações desejar. Depois de dar pelo menos uma ideia e preferencialmente 

avaliar pelo menos um comentário, você pode sair da pesquisa; seus comentários e classificações serão 

salvos. A pesquisa é encerrada em 30 de maio de 2020. 

  

Esta pesquisa é um componente de um projeto maior iniciado em dezembro de 2019. Naquela época, a DPS 

recebeu uma concessão da Fundação Barr para criar um Retrato de um Graduado (POG). O POG consiste 

em habilidades e qualidades que os alunos precisarão para ter sucesso no futuro e será usado para informar 

como o distrito criará experiências de aprendizado transformadoras para impulsionar esse sucesso. 

 

Desde o recebimento da doação, um Comitê Diretor de funcionários e estudantes da DPS se reúne 

regularmente para desenvolver uma abordagem baseada na comunidade para este projeto. Parte dessa 

abordagem foi a criação de uma coalizão de 60 membros, composta por diversos grupos de toda a cidade de 

Danbury. 

 

Nas palavras dos membros da Coalizão, este projeto é uma maneira de garantir que estamos apoiando 

TODOS os alunos, usando nossos recursos de maneira a apoiar o desempenho dos alunos. Queremos que 

nossas escolas de alta qualidade inspirem orgulho em nossa comunidade e queremos criar alunos bem 

preparados que estão preparados para um emprego futuro. O POG nos ajudará a direcionar nossos recursos 

para métodos que apóiem os alunos e forneçam caminhos e oportunidades para que os alunos tenham sucesso. 

 

Pedimos que você preencha a breve pesquisa de três perguntas na plataforma Thought Exchange para nos 

ajudar a criar um POG que realmente leve em consideração a experiência de membros da comunidade como 

você. Você provavelmente pode esperar ver uma versão finalizada deste Retrato no início do inverno de 

2021. Obrigado por seu tempo e idéias. 

  

Atenciosamente, 

 

O Comitê Diretor do POG 

https://my.thoughtexchange.com/#900786504/hub

