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ĐƯỜNG LỐI 

GARDEN GROVE 
 

Khu Học Chánh Garden Grove rất hãnh diện với những thành tích giáo dục xuất sắc lâu  

dài. Được trao giải ‘Broad Prize for Excellence in Education’ (Xuất Sắc trong ngành 

Giáo Dục), Khu Học Chánh Garden Grove đang dẫn đầu các khu học chánh lớn khác 

trong tiểu bang California qua con số kỷ lục học sinh lên đại học – vượt hẳn các khu học 

chánh khác trong Hạt Orange! Bí quyết thành công của những trường được nhận 

thưởng xuất phát từ ý niệm là phải xem học sinh cũng như là con em của chính 

mình, lúc nào cũng đặt quyền lợi của con em lên hàng đầu. Trọng trách của chúng ta 

đối với học sinh đã được nêu trong Kế Hoạch Toàn Diện nhằm tạo sự kết hợp chặt chẽ giữa 

học sinh, phụ huynh và nhà trường. Tôn chỉ và mục tiêu của chúng ta dưới đây xác định rõ 

những gì cần phải làm vào tại sao phải làm như vậy. Hàng năm, nhằm chia sẻ sự thành công 

của học sinh với mọi thành viên trong toàn khu học chánh, trong những trang kế tiếp, chúng tôi 

sẽ giới thiệu với quý vị ba mục tiêu mới cùng phương cách thực hiện. 

 

         Tôn chỉ 
 

Chúng ta có nhiệm vụ và bổn phận đào tạo con em 

trở thành những công dân có trách nhiệm luôn luôn 

nỗ lực xây dựng một xã hội đa dạng. 

 

Nhiệm vụ 
 

Bảo đảm tất cả học sinh đều thành công, giúp con 

em theo đuổi con đường học vấn bằng mọi nỗ lực 

để tất cả các em đều đạt được kỳ vọng cao. 
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Mục tiêu Một 
KHẢ NĂNG HỌC TẬP 

 

 

 

Mọi học sinh sẽ phát triển năng lực học tập cần 

thiết để tiếp tục đạt được kiến thức đúng theo 

tiêu chuẩn. 

 

 
Mục tiêu Một A 

 

NỘI DUNG HỌC TẬP 

Học sinh của Khu Học Chánh Garden Grove không ngừng rèn luyện để 

thăng tiến trên mọi lãnh vực, bao gồm khả năng suy luận và giải quyết vấn 

đề. Sự tiến bộ của học sinh trong mọi lãnh vực học tập, gồm các môn 

chính lẫn môn nhiệm ý, luôn luôn được hỗ trợ bằng phương tiện kỹ thuật 

và thường xuyên được đánh giá để bảo đảm học sinh đạt tiến bộ! 

 
 

 
Mục tiêu Một B 

 

ANH NGỮ HỌC THUẬT 

Nắm vững Anh ngữ học thuật rất quan trọng đối với mọi học sinh, bất 

kể là bản ngữ hay ngôn ngữ thứ hai. Chúng ta luôn luôn hỗ trợ con em 

để các em thông thạo bốn kỹ năng Anh ngữ học thuật: đọc, viết, nghe 

và nói. 

 
 
 
 

Mục tiêu Một C 
 

THÓI QUEN HỌC TẬP 

Thói quen học tập rất cần thiết cho sự thành tựu học vấn, nghĩa là học 

sinh phải luôn luôn chú tâm, phải có mục tiêu, phải ghi chép bài vở, 

tận dụng thời gian và áp dụng mọi phương cách để học tập. Chúng ta 

sẽ hướng dẫn, hỗ trợ và thúc đẩy để mọi học sinh cố gắng học hành 

chăm chỉ! 
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Mục tiêu Hai 
NĂNG LỰC CÁ NHÂN 

 

 

Mọi học sinh sẽ phát triển năng lực cá nhân cần thiết 
để thành công trong học vấn và giao tiếp. 

 

2A 
 

  
  

 

 

 

Mục tiêu Hai B  

TÌNH CẢM GIAO TIẾP 
Luôn luôn lạc quan, nghĩ tốt về người khác được thể hiện qua sự tôn trọng, 

giúp đỡ bạn bè và người lớn. Tạo cơ hội cho học sinh thành công ở học 

đường và ngoài xã hội. Khu học chánh giúp đỡ học sinh luôn luôn phát huy 

tinh thần lạc quan về mình, nghĩ tốt về người khác và phát huy tình cảm giao 

tiếp khoáng đạt. 

 

Mục tiêu Hai A  

ĐỘNG LỰC 
Động lực là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp thành công nơi 

học đường và ngoài xã hội. Chúng ta sẽ giúp các em luôn luôn nuôi dưỡng 

lòng tự tin, tinh thần cố gắng vượt qua mọi thử thách trong việc học để theo 

đuổi và đạt đến mục tiêu. 

 

Mục tiêu Hai C  

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP & VĂN HOÁ 
Nghiên cứu cho thấy không khí lớp học và môi trường học đường đóng vai trò 

quan trọng trong việc thành công của học sinh. Khu học chánh Garden Grove sẽ 

hỗ trợ các trường cũng như các phòng ban trong việc duy trì môi trường học tập 

tích cực và an toàn cho mọi thành viên. Chúng ta tôn trọng sự khác biệt và cùng 

sống hoà đồng để mọi người đều có thể vui hưởng sự an lành. 
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Mục tiêu Ba 
THÀNH CÔNG TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI 

 
  

Tất cả học sinh sẽ được giảng dạy 
và rèn luyện để thành công khi ra 
đời qua ngành, nghề đã chọn. 
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KHC GARDEN GROVE QUYẾT TÂM THÀNH CÔNG! 
Khu học chánh thi hành sứ mạng đối với học sinh một cách nghiêm chỉnh. Hàng năm, tất cả học 

sinh, phụ huynh và nhân viên trong khu học chính được mời tham gia cuộc thăm dò thường 

niên. Kết quả cuộc thăm dò được kết hợp với các dữ liệu khác về mức độ tiến triển đối với mục 

tiêu, sẽ được thông báo cho mọi thành viên vào mùa thu. 

 

ABOUT GGUSD 

 

 

Hội Đồng Giáo Dục   

Chủ tịch TS George West 

Phó chủ tịch LS Nguyễn Q. Lân  

Bob Harden 

Linda Reed 

Teri Rocco 
 
      Học khu trưởng: 

Gabriela Mafi, Ed.D. 

 

 
 
 
 
Chi tiết liên lạc 

 
   www.ggusd.us 

pio_department@ggusd.us 

714.663.6000 

facebook.com/ggusd twitter.com/ggusd 

Mục tiêu Ba A  

SẴN SÀNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ CHỌN NGHỀ 

Dù học sinh chưa tốt nghiệp trung học, chúng ta phải xác định các em đang đi đúng 

hướng để sẽ tốt nghiệp và thành công sau bậc trung học; do vậy, chúng ta cần hỗ 

trợ các em tối đa để các em tốt nghiệp và lên đai học ở mức cao nhất. 

 

Mục tiêu Ba B  

THÀNH CÔNG Ở ĐẠI HỌC VÀ NGHỀ NGHIỆP 

Cũng giống như phụ huynh uớc mơ, chúng tôi mong học sinh của chúng tôi thành 

công sau khi ra trường và khi ra đời. Sau khi con em quý vị rời mái trường, chúng 

tôi vẫn tiếp tục dõi theo những bước thành công của các em sau khi tốt nghiệp. 

http://www.ggusd.us/
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