Viễn Ảnh, Sứ Mệnh, và Mục Tiêu Chiến Lược của GCPS
Viễn Ảnh của GCPS: Những gì chúng tôi mong muốn…
Các Trường Công Lập Quận Gwinnett sẽ trở thành hệ thống trường học thượng hạng, nơi đó học sinh tiếp thu kiến thức và
các kỹ năng để có thể thành công khi các em tiếp tục học tập ở cấp bậc sau phổ thông và/hoặc tham gia lực lượng lao
động.
Sứ Mệnh của GCPS: Tại sao chúng tôi tồn tại, hoạt động chủ yếu của chúng tôi…
Sứ mệnh của Các Trường Công Lập Quận Gwinnett là đạt được sự xuất sắc về kiến thức học đường, kỹ năng, và hành vi
ứng xử của mỗi học sinh nhằm đạt được những tiến bộ đáng kể so với các chuẩn mực địa phương, quốc gia hay toàn cầu.
Mục Tiêu Chiến Lược của GCPS: Kế hoạch để đạt được sứ mệnh của chúng tôi…
Và chúng tôi đã áp dụng Các Mục Tiêu Chiến Lược cho hệ thống nhà trường gắn kết một cách rõ ràng với viễn ảnh và sứ mệnh–vị thế
“thượng hạng” mà chúng tôi có ý định đạt đến.
Các Trường Công Lập Quận Gwinnett sẽ:
 Đảm bảo nền giáo dục thượng hạng cho tất cả học sinh thông qua việc tập trung vào công tác giảng dạy và học tập theo chương
trình Các Kỷ Năng và Kiến Thức Học Đường (AKS)


Đảm bảo một môi trường an toàn, anh ninh và trật tự cho tất cả mọi người.



Tối đa hoá thành tựu của học sinh thông qua việc quản lý một cách có trách nhiệm nguồn tài chánh và kiên quyết theo đuổi các
nguồn lực cần thiết để đáp ứng các nhu cầu trong hiện tại và tương lai.



Tuyển chọn, tuyển dụng, phát triển và giữ gìn lực lượng lao động đạt được sứ mệnh và các mục tiêu của tổ chức.



Đáp ứng nhu cầu có tính liên tục và luôn thay đổi về những thông tin chủ chốt thông qua các tiến trình và hệ thống công nghệ hổ
trợ các hoạt động hiệu quả và các kết quả mong muốn.



Cung ứng và quản lý cơ sở vật chất và hoạt động của toàn hệ thống theo cung cách mẫu mực được quyết định bởi các nhu cầu đã
được lên chương trình và những cung cách quản lý tốt nhất.



Áp dụng các chiến lược và nguyên lý liên tục nâng cao chất lượng theo cung cách các mà các doanh nghiệp thực hiện hoạt động
kinh doanh.
Các Niềm Tin Chủ Yếu Của Hội Đồng Quản Trị Sở Giáo Dục Quận Gwinnett



Hoạt động chủ yếu của chúng tôi là giảng dạy và học tập.



Tất cả học sinh có thể học tập tương đương hoặc trên trình độ của cấp lớp.



Tất cả học sinh nên đạt đến tiềm năng học tập của mình.



Hiệu quả trường học thì quan trọng và có ảnh hưởng sâu sắc cuộc đời của mọi đứa trẻ.



Một chương trình giảng dạy có chất lượng đòi hỏi một giáo trình phong phú, phương pháp giảng dạy hiệu quả và các kỳ kiểm tra
liên tục.



Tất cả học sinh phải được dạy dỗ trong một môi trường học tập an toàn và an ninh.
Các Cam Kết Của Hội Đồng Quản Trị Sở Giáo Dục Quận Gwinnett



Các Trường Công Lập Quận Gwinnett sẽ xem hoạt động chủ yếu, giảng dạy và học tập là ưu tiên hàng đầu trên tất cả các chức
năng khác của tổ chức.



Tất cả học sinh GCPS sẽ học tập tương đương hoặc trên trình độ của cấp lớp.



Tất cả học sinh GCPS đạt đến tiềm năng học tập của mình.



Hiệu quả trường học thì quan trọng và Các Trường Công Lập Quận Gwinnett sẽ có một ảnh hưởng tích cực đến cuộc đời của mọi
đứa trẻ.



GCPS sẽ có một chương trình giảng dạy chất lượng bao gồm một giáo trình phong phú, phương pháp giảng dạy hiệu quả, và kiểm
tra liên tục.



Tất cả học sinh GCPS sẽ được dạy dỗ trong một môi trường học tập an toàn và an ninh.
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