
Học hỏi 

“Tôi có kiến thức học 
thuật và kỹ năng để 
hiểu thế giới một 
cách chín chắn, hình 
thành ý kiến và giải 
quyết vấn đề.”

Giao tiếp 

“Tôi lắng nghe người 
khác và truyền đạt ý 
tưởng với sự tôn trọng, 
cởi mở và rõ ràng.” 

Kiên trì 

“Tôi rèn luyện khả 
năng phục hồi, tự 
nhận thức và vận 
động để vượt qua 
những thách thức và 
tình huống mới.”

Phát triển 

”Tôi có thể điều hướng 
thế giới một cách độc lập 
như một người trưởng 
thành đồng cảm và tôn 
trọng.”

Lãnh đạo 

“Tôi sẽ lãnh đạo với sự 
tự tin, đồng cảm và tử 
tế trong gia đình, cộng 
đồng của tôi, ở 
Springfield, và hơn thế 
nữa.”

Làm việc 

“Tôi có thể xác định và 
theo đuổi các con 
đường sự nghiệp mà 
trao quyền và gìn giữ 
cho tôi.”

Trường Công Lập Springfield và Cộng đồng Springfield sẽ chuẩn bị cho học sinh để:

• Nắm vững và áp dụng 
kiến thức có nội dung 
học thuật và kỹ năng 
cần thiết để thành công 
khi học đại học, học 
nghề hoặc khi đi làm.


• Suy nghĩ chín chắn, 
sáng tạo và giải quyết 
các vấn đề trong thế 
giới thực.


• Hiểu tác động của nạn 
phân biệt chủng tộc có 
hệ thống ở Mỹ.


• Áp dụng công nghệ và 
kỹ năng tính toán để 
nâng cao khả năng học 
tập và giải quyết vấn 
đề.


• Tìm và phân tích tất cả 
các loại thông tin và 
đánh giá nghiêm túc 
từng nguồn.


• Hiểu bản thân là người 
học và theo đuổi việc 
học trong suốt cuộc đời.

• Viết và nói rõ ràng, có 
bằng chứng và mục 
đích.


• Truyền đạt ý tưởng với 
sự tin tưởng rằng tiếng 
nói của họ có thể và 
cần được lắng nghe.


• Lựa chọn phương thức 
và nền tảng giao tiếp 
phù hợp với hoàn cảnh 
và đối tượng.


• Biết cách lắng nghe 
người khác, đặt câu 
hỏi và tìm cách để hiểu.


• Thực hành phản ứng 
có suy nghĩ với người 
khác trong mọi giao 
tiếp.

• Tập trung vào mục 
tiêu, sử dụng các 
chiến lược đối phó và 
sự linh hoạt để vượt 
qua các trở ngại.


• Lên tiếng cho bản thân 
và nêu lên những vấn 
đề quan trọng đối với 
họ.


• Tự suy ngẫm để phát 
huy điểm mạnh và 
khắc phục điểm yếu.


• Đánh giá các lựa chọn 
và kết quả khi đưa ra 
quyết định.


• Đưa ra, nhận và trả lời 
phản hồi mang tính xây 
dựng.

• Hiểu, tôn trọng và giao 
tiếp với những người có 
nền văn hóa và nguồn gốc 
khác nhau.


• Chăm sóc bản thân và 
vượt qua những thách 
thức trong cuộc sống 
hàng ngày.


• Hiểu các hệ thống tài 
chính và quản lý tài chính 
cá nhân.


• Nuôi dưỡng các mối quan 
hệ lành mạnh và bổ ích ở 
gia đình, trường học và 
hơn thế nữa.


• Quản lý thời gian và nguồn 
lực để đạt được mục tiêu.


• Xác định sở thích, đam mê 
và mục đích cũng như 
hình dung các khả năng 
có thể xảy ra cho tương 
lai.


• Ưu tiên và thực hiện các 
mục tiêu dài hạn và ngắn 
hạn.

• Tham gia vào các cuộc 
trò chuyện khó khăn để 
giải quyết xung đột và 
giải quyết vấn đề.


• Tích cực phản đối 
thành kiến, phân biệt 
đối xử và phân biệt 
chủng tộc.


• Bênh vực cho bản thân 
và cho người khác.


• Tìm kiếm cơ hội để hiểu 
và phục vụ cộng đồng.


• Ham học hỏi, sáng tạo, 
cởi mở và linh hoạt 
trong các tình huống 
mới.


• Lãnh đạo bằng sự đồng 
cảm và tử tế.


• Tích cực tham gia dân 
chủ và bỏ phiếu với tư 
cách là một công dân 
có hiểu biết trong các 
cuộc bầu cử địa 
phương và quốc gia.

• Tạo mối liên hệ giữa sở 
thích và các cơ hội nghề 
nghiệp có thể có.


• Hiểu và có được sự giáo 
dục và đào tạo cần thiết 
để tham gia và thăng 
tiến trong nghề nghiệp 
mà họ đã chọn.


• Biết cách thích nghi và 
tìm kiếm cơ hội mới khi 
nơi làm việc thay đổi.


• Thực hành các thói quen 
cần thiết tại nơi làm việc 
và chú ý đến từng chi 
tiết để tạo ra công việc 
chất lượng trong bất kỳ 
môi trường nào.


• Cộng tác với những 
người khác trong các 
nhóm đa dạng để đạt 
được các mục tiêu 
chung.
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