KHU HỌC CHÁNH GARDEN GROVE

SÁCH LƯỢC TOÀN DIỆN
Khu Học Chánh Garden Grove rất hãnh diện về thành tích học tập xuất sắc của học sinh. Được hân hạnh nhận giải
Broad Prize for Execellence, KHC Garden Grove đứng đầu trong số các học khu lớn trên toàn tiểu bang California
với Chỉ Số Thành Tựu Hàng Năm 820 và chiếm kỷ lục về số học sinh đạt tiêu chuẩn lên đại học cao trên trung bình
trong toàn Hạt Orange! Bí quyết để đạt được thành tích này là nhờ khu học chánh luôn luôn xem tất cả học sinh là
con em trong gia đình, đặt nhu cầu của con em lên hàng đầu. Trách nhiệm tối hậu của khu học chánh đối với học
sinh nêu rõ trong Sách Lược Toàn Diện đã được học sinh, phụ huynh và nhân viên cùng phối hợp soạn thảo.

Trang bị cho học sinh thành công suốt đời là
phương châm của Khu Học Chánh Garden Grove!

TÔN CHỈ

Chúng tôi có bổn phận đào tạo học sinh thành công
và trở thành những công dân thành đạt, có trách
nhiệm đóng góp và làm hưng thịnh một xã hội đa
dạng.
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TRÁCH NHIỆM

Để bảo đảm cho học sinh đạt được thành công,
chúng tôi sẽ trang bị cho các em những kinh nghiệm
học tập dồi dào nhằm khuyến khích học sinh đạt kỳ
vọng cao.
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PHƯƠNG CHÂM CỦA KHC GARDEN GROVE
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+
Mọi học sinh sẽ phát
triển KHẢ NĂNG HỌC
TẬP cần thiết để tiếp tục
đạt được kiến thức đúng
theo tiêu chuẩn các môn
học về Anh văn, Toán
và có được thói quen
nghiên cứu.

THÀNH CÔNG
Ở ĐỜI

=
Mọi học sinh sẽ phát
triển NĂNG LỰC CÁ
NHÂN cần thiết để
thành công trong học
vấn lẫn ngoài xã hội một
cách năng động, gồm
các lãnh vực xã hội và
tình cảm, duy trì môi
trường học tập lành
mạnh trong trường, lớp.

Tất cả học sinh đều được
chuẩn bị để THÀNH
CÔNG Ở ĐỜI với ngành
nghề đã chọn.

KHC GARDEN GROVE TẠO THÀNH CÔNG
VÀI GIÒNG VỀ KHC
GARDEN GROVE
KHC Garden Grove là học
khu lớn thứ 3 trong toàn Hạt
Orange với 46.960 học sinh.
Học khu có trên 5000 nhân
viên phục vụ cho 70 trường.
Năm thành viên trong Hội
Đồng Học Khu được bầu với
nhiệm kỳ 4 năm. Chủ tịch Hội
đồng hiện nay là TS Goerge
West, Phó chủ tịch là luật sư
Nguyễn Quốc Lân; ba thành
viên là Ông Bob harden,
Nguyễn Bảo, và Lindea Reed.,
twitter.com/ggusd

Chúng tôi chịu trách nhiệm đối với học sinh và cộng đồng. Hàng
năm, mọi thành viên được mời tham dự để đóng góp ý kiến rồi
sau đó phối hợp với các dữ liệu khác đúc kết lại nhằm thấy được
sự tiến bộ của học sinh trong từng lãnh vực. Bảng tổng kết hàng
năm về Sách Lược Toàn Diện này sẽ được gửi cho mọi thành viên.

