Học Khu Elk Grove
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Một Học Sinh Tốt Nghiệp Học Khu Elk Grove chứng minh
sẵn sàng thành công ở đại học, nghề nghiệp, và cuộc sống qua:

Sang Tạo Giải Quyết những Vấn Đề
• Phân tích vấn đề bằng cách dùng óc suy nghĩ phê phán để đưa
vào công thức và đặt những vấn đề thích ứng
• Khai triển những giải pháp dùng sáng kiến, óc phát minh, và
những ý kiến trực giác, tiếp cận
• Sử dụng tài nguyên và những diễn tiến cần thiết để giải quyết
những vấn đề

Tự Nhận Thức,
Tự Tín Nhiệm, Tự Kỷ Luật
• Sở hữu và áp dụng những kỹ năng cần thiết cho đời sống một cách độc lập
• Thiết kế và đáp ứng với óc thực tế, những mục tiêu đo lường
được; tạo điều chỉnh khi cần thiết
• Phát âm mạnh dạn, tình trạng yếu kém, khả năng, và hạn chế khi
áp dụng những điểm này để hoàn thành những kế hoạch và mục
tiêu sau khi tốt nghiệp
• Điều hành và cân bằng thời gian, tài nguyên, và trách nhiê

Có Kỹ Năng về Kỹ Thuật

Sự Truyền Đạt
và Hợp tác

• Biểu lộ ưu thế về kỹ thuật cần thiết cho đại học và thành công
trong nghề nghiệp

• Phát biểu rõ ràng những suy nghĩ và ý kiến trong mọi hình thức
truyền đạt: lời nói, viết, và không bằng miệng

• Bày tỏ sự ham muốn học tập và sử dụng những kỹ thuật mới

• Đọc, nghe, và quan sát một cách có hiệu quả

• Hiểu biết vai trò tiến triển của kỹ thuật trong kỹ nghệ và xã hội

• Liên hệ và hợp tác với nhiều nhóm khác nhau để hoàn
thành mục tiêu chung

Tham Gia vào Cộng Đồng

Tính Liêm Chính

• Biểu lộ sự hiểu biết về trường học, địa phương, và những vấn
đề trên thế giới

• Tạo ra những lời cam kết và giữ lấy chúng, luôn tỏ ra cố gắng

• Kính trọng những nền văn hóa khác nhau cultural differences

• Hành động một cách lương thiện, tin cậy, và thành thật

• Chịu trách nhiệm về mọi hành động

• Tham dự vào nhiều trường học khác nhau và những tổ chức
cộng đồng một cách tự nguyện và hợp tác

CHÍNH SÁCH KHÔNG KỲ THỊ và SỰ TRUY CẬP
Những chương trình và sinh hoạt của học khu không bị kỳ thị, bao gồm sự sách nhiễu, đe dọa và bắt nạt, căn cứ trên tình trạng thực thu hoặc cảm nhận của một học sinh về khuyết tật, phái tính, nguổn gốc phái tính, biểu lộ phái tính, quốc
tịch, chủng tộc, sắc dân, màu da, tổ tiên, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, quy chế hôn nhân hoặc tình trạng hôn nhân của phụ huynh, hoặc liên kết tới một người hay một nhóm người có một hoặc nhiều hơn những những đặc tính
thực thụ hoặc cảm nhận này. Chính sách này áp dụng cho tất cả những hành động liên quan tới sinh hoạt của trường học hay việc đi học xẩy ra ở trong những trường nằm dưới quyền hạn của Tổng Giám Đốc Học Khu.
Học Khu Elk Grove hoan ngênh những người khuyết tật tham dự hoàn toàn vào những chương trình, dịch vu, và những sinh hoạt đưa ra cho học sinh, phụ huynh, người giám hộ và những thành viên trong cộng đồng. Nếu quí vị cần sửa đổi
hay điều chỉnh những gì liên quan tới người khuyết tật, gồm những trợ giúp thông thường hay những dịch vụ, để tham dự vào bất cứ chương trình hay dịch vụ nào đưa ra cho qúi vị, xin liên lạc với Phòng Giáo Dục Kỹ Thuật Nghề Nghiệp
tại số 916-686-7709 ít nhất 48 giờ trước thời khóa biểu của sự kiện để chúng tôi cố gắng trong mọi điều kiện làm cho thích nghi với qúi vị. Luật Chính Quyền: Khoản 54953.2; Americans with Disbilities Act of 1990, Section 202 (42 USC.
Section 12132)

