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Đối Với Quý Vị, Những Giá Trị Giáo Dục Nào Là Quan Trọng Nhất? 
 

Hãy thử làm bài tập này.  Chia 100 điểm cho các giá trị liệt kê dưới đây.  Quý vị sẽ cho điểm nhiều hơn với 
những giá trị nào theo quý vị là quan trọng hơn.  Một số giá trị có thể là lặp lại với nhau.  Quý vị không phải 
cho điểm những giá trị nào không quan trọng đối với quý vị.   
 
 

 Tôi đánh giá các trường học khu vực. 

 Tin tưởng: Có lợi cho học sinh khi các em được giáo dục tại các trường tương đối nhỏ gần nơi cư ngụ. 
  
 Tôi đánh giá việc lựa chọn các chương trình đặc biệt lôi cuốn học sinh. 

 Tin tưởng: Các chương trình giáo dục ở học khu, như là: Giáo dục Năng Khiếu (Gifted and Talented 
Education (GATE), tiếng Tây Ban Nha Hòa Nhập (Spanish Immersion), và các trường chuyên (charter 
school) đáp ứng được nhiều loại học tập khác nhau cho các học sinh của SAUSD. 

  

 Tôi đánh giá sự lôi cuốn và giữ lấy các nhân viên có khả năng và trình độ cao. 

 Tin tưởng: Điều kiện làm việc và lương bổng tốt giúp học khu có thể cạnh tranh có các thành viên giỏi 
nhất, và giữ được các nhân viên có nhiều kinh nghiệm làm việc.  Điều này đưa đến sự thành công của 
học sinh lớn hơn.  

  

 Tôi đánh giá các chương trình chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng để đi làm.  

 Tin tưởng: nền giáo dục K-12 nên dạy cho học sinh các kỹ năng và khả năng chuẩn bị cho việc làm.  
  

 Tôi đánh giá các sinh hoạt như là thể thao, hội nhóm, và nghệ thuật trình diễn. 

 Tin tưởng: Các sinh hoạt ngoại khóa tạo ra cảm giác thích hợp với nhà trường và sự hợp tác làm việc, 
điều này thúc đẩy cho sự thành công của học sinh.  

  

 Tôi đánh giá các chương trình dành cho các em học sinh cần sự giúp đỡ thêm trong học tập. 

 Tin tưởng: Nền giáo dục K-12 cần giúp đỡ cho tất cả học sinh đạt đến sự thành công trong học vấn. 
  
 Tôi đánh giá môi trường học đường an toàn và có khả năng. 

 Tin tưởng: Hiệu trưởng, cố vấn, thư ký, và những người chăm sóc hỗ trợ cho các học sinh và gia đình, 
và duy trì sự an toàn trong trường học.  Các nhân viên hành chánh của nhà trường và học khu điều 
phối các chương trình giảng dạy và duy trì việc điều hành có hiệu quả tốt. 

  

 Tôi đánh giá phương tiện cơ sở học đường được bảo trì tốt. 

 Tin tưởng: Việc cơ sở được thiết bị thích đáng và hiện đại, khu vực học đường được bảo trì tốt, sẽ hỗ 
trợ cho sự học tập của học sinh.  

  

 

Xin Cám Ơn Các Ý Kiến Đóng Góp Của Quý Vị! 
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