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#WPSPROUD

S Ứ  M Ệ N H
Trường Công Lập Wichta chuẩn bị tất cả 
các học sinh để sẵn sàng cho đại học, nghề 
nghiệp và cuộc sống thông qua một kinh 
nghiệm có tính cách đổi mới và nền giáo 
dục nghiêm ngặt. 

T Ầ M  N H Ì N

Tr ư ờ n g  C ô n g  L ậ p  Wi c h i t a  s ẽ  l à 
h ọ c  k h u  đ ư ợ c  c h ọ n  t r o n g  v ù n g  c ủ a 
c h ú n g  t a ,  n ơ i  t ấ t  c ả  c á c  h ọ c  s i n h 
v à  c á c  n h â n  v i ê n  đ ư ợ c  q u y ề n  đ ể 
m ơ  ư ớ c ,  t i n  t ư ở n g  v à  đ ạ t  đ ư ợ c .
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C Á C  N I Ề M  T I N 
Đ Ư Ợ C  C H I A S Ẻ

Các niềm tin được chia sẻ của chúng tôi 
bao gồm sự thành công của học sinh, an 
toàn và sự thuộc về, gia đình và cộng đồng 
cộng tác, lãnh đạo có tầm nhìn xa, sự tham 
gia của công dân, công bằng và đa dạng. 

#WPSFUTUREREADY



CHÚNG TÔI ÐÃ HOÀN THÀNH NHƯ  THẾ NÀO?
Chúng tôi đã lắng nghe. Chúng tôi đã tìm hiểu. Hàng ngàn 
thành viên của học khu và cộng đồng đã tham gia trong 
hơn 20 buổi nghe được tổ chức trong năm đầu tiên của 
Tổng Giám Thị Dr. Alicia Thompson. Hội Ðồng Giáo Dục và 
lãnh đạo học khu đã sử dụng thông tin phản hồi đã nhận 
được để hình thành các yếu tố của kế hoạch chiến lược 
được trình bày trong tài liệu này.

TIẾP THEO LÀ GÌ?
Ðể biết thêm các cập nhật về kế hoạch chiến lược 
tương lai và tìm hiểu cách mình có thể là một phần 
của quá trình, hãy vào www.usd259.org/futureready.
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DÀI HẠNC Á C  M Ụ C  T I Ê U

Ðể chuẩn bị cho tất cả các học sinh sẵn sàng cho tương lai và cho quyền chúng để mơ ước, 
tin tưởng và đạt được, Trường Công Lập Wichita đang không ngừng theo đuổi bốn mục tiêu 
dài hạn mà sẽ thay đổi sự tiến bộ cho các học sinh của chúng tôi. 

Tăng tỷ lệ tốt nghiệp trung học. Tăng trình độ đọc lớp 3

Tăng tỷ lệ học sinh hoàn thành tín 
chỉ đôi, tín chỉ đồng thời, chứng chỉ 
ngành nghề hoặc những cơ hội sẵn 
sàng cho đại học và nghề nghiệp.

Ðảm bảo rằng trường học được tin 
cậy là những nơi an toàn cho các 
học sinh, các phụ huynh, các nhân 
viên và cộng đồng. 



Ðảm Bảo Thành Công cho Tất Cả các Học Sinh
Chương trình giảng dạy và hướng dẫn có ý nghĩa và thích thức là then chốt để đạt 
được sự thành công cho tất cả các học sinh. Từ các mục tiêu học tập ban sơ dựa 
trên nghiên cứu để tập trung vào khoảng cách thành tích, đến các nhu cầu độc 
nhất của những học sinh phi thường, chúng tôi sẽ sắp xếp công việc giảng dạy 
trên toàn học khu để đảm bảo rằng WPS (Trường Công Lập Wichita) thực hiện ở 
mức độ cao nhất. 

Chuẩn Bị cho Ðại Học và Nghề Nghiệp
Các cơ hội được cung cấp cho các học sinh của WPS để sẵn sàng cho tương lai là 
không gì bằng. Chúng tôi sẽ cho phép các học sinh để chọn làm thế nào để biến 
những gì chúng muốn thành những gì chúng muốn trở thành thông qua các con 
đường sự nghiệp, các trường magnet (trường chuyên), các chương trình được 
quốc gia công nhận và sự cộng tác của cộng đồng. 

Hỗ Trợ Toàn Bộ Ðứa Trẻ
Mỗi học sinh có giá trị và nhân phẩm và được đánh giá cao và được hiểu thông 
qua các hỗ trợ xã hội, cảm xúc và hành vi thiết yếu. Chúng tôi sẽ trao dồi cảm 
giác thuộc về và một chú trọng về các cơ sở trường học an toàn để tạo một kinh 
nghiệm học tập an toàn và được bảo vệ. 

Ðầu Tư vào các Nhân Viên
Những nhân viên săn đuổi mục đích là điều cần thiết cho sự thành công của các 
học sinh Wichita. Chúng tôi sẽ giao quyền cho các nhà lãnh đạo, các giáo viên và 
các nhân viên để hỗ trợ các trẻ em của Wichita thông qua một văn hóa học khu 
tích cực, sự phát triển nghề nghiệp chất lượng cao và các chiến lược tuyển dụng 
và duy trì có ý nghĩa. 

Lôi Kéo các Gia Ðình và Cộng Ðồng
WPS được lợi từ sự tham gia nhiệt tình của các gia đình, các đối tác cộng đồng và 
các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tập trung vào sự thành công của học sinh. Chúng 
tôi sẽ tạo và duy trì các mối quan hệ qua cam kết phục vụ khách hàn và sự tham 
gia có nghĩa của cộng đồng. 

Liên Hệ để Xây Dựng Lòng Tin
Các công dân Wichita được đầu tư vào các trường học của cộng đồng chúng ta. 
Chúng tôi sẽ cam kết để liên hệ giữa học khu và các bên liên quan ở mọi mức độ 
như một yếu tố thiết yếu một cách rõ ràng để duy trì lòng tin và sự tự tin trong 
học khu của chúng ta. 

Kế hoạch của chúng tôi là để đảm bảo tất cả các học sinh sẵn sàng cho tương lai sẽ được hình 
thành quanh bảy chủ đề chiến lược. Các mục tiêu hàng năm và các hạng mục hành động được 
thiết lập trong mỗi chủ đề sẽ thách thức cộng đồng học khu để mở rộng hơn và nghĩ khác về 
công việc chúng tôi phải làm để hỗ trợ và truyền cảm hứng cho các học sinh của chúng tôi. 

CHIẾN LƯỢC  CÁC CHỦ ÐỀ
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Liên Kết các Nguồn và Cơ Sở Hạ Tầng
Nghiên cứu cho thấy rằng các trường học Kansas là một số trường công hiệu quả 
nhất. Chúng tôi sẽ chú trọng vào hiệu suất qua sự liên kết của các hệ thống và 
các nguồn để đảm bảo rằng các cơ sở được duy trì tốt và rằng các nguồn thích 
hợp được dành cho các trường học và các lớp học nhằm hỗ trợ các giáo viên và 
các học sinh.


