
Trong niên học 2013-2014, Khu Học Chính Garden Grove đã 
áp dụng Sách Lược Toàn Diện làm hướng đi cho học khu và 
cũng để đánh giá sự thành công của chúng ta trong tương lai.
Đặt học sinh làm trọng tâm, kế hoạch này được soạn theo tôn  
chỉ và mục tiêu của học khu.
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Khả Năng Học Tập + Năng Lực Cá Nhân =

Với Đường Hướng Garden Grove, chúng tôi rất hãnh diện vì 
nhờ đó mà khu học đã vững mạnh hơn với số học sinh thành 
công ngày càng nhiều hơn; chúng tôi cảm kích sự cộng tác 
của phụ huynh, nhân viên và của cộng đồng trong việc đạt 
đến những mục tiêu này. Học khu hứa thực hiện Bản Báo Cáo 
Đường Hướng Garden Grove Hàng Năm để trình bày cùng 
quý vị những tiến bộ nổi bật của mỗi mục tiêu. Bản Báo Cáo 
Hàng Năm năm thứ hai sẽ có những cập nhật về môi trường 
học tập và lề lối của học khu dựa trên nhận xét của trên 
35,000 học sinh, phụ huynh và nhân viên tham gia
cuộc thăm dò hằng năm của chúng tôi.

BÁO CÁO HÀNG NĂM ĐƯỜNG HƯỚNG CỦA HỌC KHU NIÊN KHOÁ |   2016 -2017

TÔN CHỈ

Với những ý kiến đóng góp của phụ huynh, học sinh và nhân 
viên học khu, Sách Lược Toàn Diện được soạn thảo theo 
phương trình bao gồm ba mục tiêu chính:

1 KẾ HOẠCH, 3 MỤC TIÊU

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

Chúng ta có nhiệm vụ và bổn phận đào tạo học sinh thành đạt và trở thành những công dân
có trách nhiệm luôn luôn nỗ lực xây dựng và thăng tiến trong xã hội đa dạng.

NHIỆM VỤ Để bảo đảm cho học sinh đạt được thành công, chúng ta sẽ trang bị cho các em
những kinh nghiệm học tập dồi dào nhằm khuyến khích học sinh đạt kỳ vọng cao.

Thành Công Trên 
Đường Đời



Tất cả học sinh sẽ phát huy được những ky năng học
tập cần thiết để tiếp tục thành đạt nhằm hướng đến sự
thông thạo mọi tiêu chuẩn

ĐÁNH GIÁ CỦA TIỂU BANG VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ
SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH (CAASPP)

CÁC LÃNH VỰC CẦN TIẾN BỘ

16% học sinh cho biết các em không biết 
học ôn để chuẩn bị cho bài kiểm (so với 
năm trước là 28%).

T H À N H  T Ự U  H Ọ C  VẤ N

NỘI DUNG HỌC TẬP | VIỆC HỌC ANH VĂN | THÓI QUEN HỌC TẬP CHUYÊN CẦN

MỤC TIÊU

1CHANGE 
IMAGE

Tỉ lệ học sinh
đạt hay vượt

trên tiêu chuẩn
cấp lớp

Điểm Thi Trắc Nghiệm Tiểu Bang (California SBAC) của mọi cấp lớp gia tăng!

BẢN THĂM DÒ CHO THẤY...

học sinh cho biết các em chuẩn bị đầy đủ khi đến lớp.Các 
em biết dùng những phương pháp khác nhau để học hỏi 

những điều mới và các em biết tuân theo hướng dẫn

nhân viên cho biết
học sinh có chuẩn

bị khi đến lớp

Phụ huynh cho biết họ muốn được hướng 
dẫn để biết cách giúp con em học ở nhà 
và muốn con em học sinh có thêm cơ hội 
học thêm.

15% học sinh cho biết các em không hỏi 
khi có điều gì không hiểu (so với năm 
trước là 31%).

Trong niên học 2016-2017, Học khu GG đã mở thêm các chương trình dạy 
kèm ngoài giờ học nhằm giúp học sinh tiến bộ hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục 
hỗ trợ phụ huynh và học sinh phát triển các thói quen học hành chăm chỉ.

học sinh tin rằng nếu các em 
biết vâng lời như những học sinh 
ngoan thì các em sẽ học giỏi hơn.

NGUYÊN VĂN LỜI HỌC SINH

DỮ LIỆU CHỨ NG MINH TH À NH TỰ U

Trong bản thăm dò sách lược hằng năm, học sinh cho
biết rằng giáo viên đã giúp các em học tiến bộ.

(Dựa theo kết quả thăm dò hằng năm)



học sinh cho biết, “Hầu hết 
giáo viên của các em tin rằng 
nếu em siêng năng thì em có 

thể hiểu và làm bài được.”

nhân viên cho biết “Trường của họ
khuyến khích học sinh chăm học để
sau này thành công ở bậc đại học.”

học sinh cho biết, “Hầu hết 
các giáo viên tin rằng em có 

thể là học sinh giỏi.”

cho rằng trường học của họ là nơi hỗ trợ và thu hút học sinh

hãnh diện là thành viên của GGUSD.

20% học sinh cho biết nạn uy hiếp đang là
một vấn nạn (so với năm trước là 37%).

25% học sinh tỏ ra quan tâm đến tình trạng
trường ốc (so với so với năm trước là 43%)

17% học sinh không hiểu về tinh thần
cầu tiến (so với năm trước là lệ 24%)

Trong bản thăm dò sách lược hằng năm, học sinh cho biết 
các giáo viên đã giúp các em học hành tiến bộ như thế nào.

Các trường thuộc GGUSD vẫn tiếp tục 
được tân trang và lắp đặt máy điều hoà 
không khí. Dự án trùng tu sẽ được tiếp 
tục khi dự thảo công khố phiếu mới được 
chấp thuận.

GGUSD đang đưa đường dây nóng 
‘WeTip’ vào chương trình chống nạn hiếp 
đáp và uy hiếp trên mạng. Đây là chương 
trình nhận tin báo ẩn danh được tin cậy 
trên toàn quốc.

Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) 
đang áp dụng những phương giảng dạy 
mới và chương trình dìu dắt nhằm gia 
tăng động lực thúc đẩy học sinh học tập 
và tinh thần cầu tiến ở học sinh.

Dựa theo bản thăm dò sách lược hằng năm, nói chung, số học sinh quan tâm đến sự cầu tiến, nạn uy hiếp và tình trạng cơ 
sở hạ tầng có khuynh hướng giảm dần kể từ năm 2015. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đặt trọng tâm vào những lãnh vực sau: 

Tất cả học sinh sẽ phát huy những ky năng học tập cần thiết
để tiếp tục thành đạt nhằm hướng đến sự thông thạo mọi 
tiêu chuẩn.

N Ă N G  LỰ C  C Á  N H Â N

ĐỘNG LỰC | LÀNH MẠNH TRONG TÌNH CẢM VÀ GIAO TIẾP | MÔI TRƯỜNG & VĂN HOÁ

MỤC TIÊU
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MÔI TRƯỜ NG HỌC TẬ P THƯƠ NG Y ÊU VÀ HỖ TRỢ

BẢN THĂM DÒ CHO THẤY... NGUYÊN VĂN LỜI HỌC SINH

CÁC LÃNH VỰC CẦN TIẾN BỘ
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www.GGUSD.us

facebook.com/GGUSD

twitter.com/GGUSD

Search YouTube: GGUSD

TỈ LỆ HỌC SINH TỐT NGHIỆP NIÊN KHOÁ 2015TỈ LỆ HỌC SINH ĐỦ
ĐIỀU KIỆN VÀO ĐẠI HỌC

THÀNH TỰU VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO
‘ADVANCED PLACEMENT’ (AP)

Học sinh trung học lớp 12 hoàn tất các 
lớp bắt buộc (a-g) để vào đại học

KHU HỌC CHÍNH GARDEN GROVE
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HỘI ĐỒNG
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Gabriela Mafi, Ed. D.HỌC KHU TRƯỞNG

CHI TIẾT LIÊN LẠC

SẴN SÀNG CHỌN NGHỀ

GGUSD có 43 
chương trình hướng 
dẫn chọn nghề.

Trên 6,000 học sinh trung học tham gia 
43 chương trình hướng dẫn chọn nghề 
trong 10 lãnh vực khác nhau như sinh học 
y khoa, ky nghệ công trình, truyền thông, 
sáng chế ứng dụng và vận tải. Tất cả các 
ngành đều có bao gồm các môn được hệ 
thống UC/ CSU chấp thuận, các môn học 
được tính tín chỉ ở đại học và chứng chỉ 
được các ngành kinh doanh công nhận. 
Các trường trung học cấp I có chương trình 
Ky Thuật Hướng Nghiệp (CTE) và STEAM 
(Khoa học, Ky thuật, Ky Thuật Công Trình, 
Nghệ thuật và Toán, nhằm trang bị cho học 
sinh những ky năng cho thế ky 21.

Tỉ lệ đậu AP 62.6% của GGUSD cũng cao hơn tỉ lệ trung bình trên toàn tiểu 
bang, quốc gia và trên thế giới. Dựa trên thang điểm 1-5, điểm đậu là 3 trở lên.

GGUSD tiếp tục tạo cơ hội cho học 
sinh học hỏi qua công việc và thực tập.

Mọi học sinh được chuẩn bị hành trang để thành công trên 
đường đời với sự nghiệp mà em chọn.

T H À N H  C Ô N G  T R Ê N  Đ Ư Ờ N G  Đ Ờ I

CHUẨN BỊ VÀO ĐẠI HỌC & NGHỀ NGHIỆP | THÀNH CÔNG Ở ĐẠI HỌC & NGHỀ NGHIỆP

MỤC TIÊU

3
MỘT L Ầ N NỮA ...CHÚNG TA  V ƯỢ T TRÊN C ÁC HỌC KHU TRONG QUẬ N H ẠT VÀ  TIỂU BA NG

Trong năm 2016, tỉ lệ đậu AP của GGUSD cao hơn tiểu bang, toàn quốc và cả thế giới!


