
 
 

Các Mục Tiêu này xác định các lĩnh vực trọng tâm tiềm năng 
liên quan đến kết quả học tập và thành tích của học sinh. Bằng 
cách xác định rõ các Mục Tiêu ngay từ đầu, các trường học và 
học khu có thể sắp xếp các hoạt động thực hành và nguồn lực 
theo hướng chú trọng vào kết quả, có chủ đích rõ ràng hơn. 

 
Các Mục Tiêu – như một tổng thể - phải giải quyết ba khía cạnh quan trọng đối với sự phát triển và thành 
công của mỗi học sinh: thành tích học tập; khả năng kiên trì hoặc bền trí trong học tập; cũng như phát 
triển và sự lành mạnh về cảm xúc-xã hội. Khuyến nghị tối đa 5 Mục Tiêu. 
 
Sử dụng cơ sở dữ liệu gồm 18 Mục Tiêu này làm điểm khởi đầu để đạt được sự đồng thuận về các kết 
quả của học sinh. Vui lòng điều chỉnh (ví dụ: chỉnh sửa, kết hợp) để phù hợp với nhu cầu. 

 

 

 

 

 

1 PHÁT TRIỂN CẢM XÚC  
XÃ HỘI 
Mỗi học sinh sẽ thể hiện các kỹ năng 
cảm xúc xã hội, kỹ năng tự điều 
chỉnh và kỹ năng quan tâm chú ý sẽ 
giúp mỗi học sinh đạt được thành 
công từ Lớp Mẫu Giáo-Lớp 3.  
 

8 KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO, VẬN ĐỘNG 
VÀ TIẾNG NÓI CỦA HỌC SINH 
Mỗi học sinh sẽ có cơ hội đóng góp thực 
sự có ý nghĩa vào quá trình đưa ra quyết 
định và lãnh đạo trong lớp học và trường 
học. 

15 CƠ HỘI VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN 
CÔNG BẰNG 
Mọi học sinh sẽ được tiếp cận với các hỗ 
trợ cần thiết để tiến bộ với nhịp độ tiến triển 
thu hẹp mọi khoảng cách về cơ hội, học tập 
và thành tích. 
 

2 MỨC ĐỘ SẴN SÀNG VỀ 
PHƯƠNG DIỆN HỌC THUẬT 
NỀN TẢNG 
Mọi học sinh sẽ đạt được các tiêu 
chí sẵn sàng để chuyển tiếp thành 
công từ Mầm Non lên Lớp 3. 
 

9 THAM DỰ VÀ THAM GIA  
Mỗi học sinh sẽ tham dự 95% các lớp học 
và sẽ thể hiện khả năng tham gia trong 
trường học và quá trình học tập. 

16 KIÊN TRÌ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC  
Mỗi học sinh sẽ tốt nghiệp trung học phổ 
thông với các kỹ năng, thói quen tư duy và 
quyết tâm cố hữu của bản thân cần thiết để 
thành công ở đại học/cao đẳng hoặc nghề 
nghiệp. 

3 THÀNH TÍCH VỀ KHẢ NĂNG 
ĐỌC VIẾT, TOÁN HỌC VÀ 
KHOA HỌC LỚP 3 
Mọi học sinh sẽ đạt điểm chuẩn 
tương đương của khối lớp về khả 
năng đọc viết, toán học và khoa học 
vào cuối năm lớp 3. 

10 NẮM VỮNG CÁC MÔN HỌC  
CỐT LÕI 
Mọi học sinh sẽ nhận được cơ hội công 
bằng để đạt kết quả tốt trong các môn học 
và sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn về thành 
tích của các môn học chính và ở các cấp 
lớp chuyển tiếp quan trọng. 

17 MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO NGƯỠNG 
CỬA ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG, NGHỀ 
NGHIỆP VÀ CUỘC SỐNG  
Mỗi học sinh sẽ tốt nghiệp trung học phổ 
thông với sự sẵn sàng cho đại học/cao 
đẳng, nghề nghiệp và thành công sau trung 
học và sẽ chuyển tiếp thành công sang 
những hoạt động trải nghiệm sau trung học. 
 

4 KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC 
Mọi học sinh sẽ tham gia vào các 
chương trình mầm non và mầm non 
chất lượng cao để hỗ trợ quá trình 
chuyển tiếp thành công lên Mẫu 
Giáo. 

11 TIẾP CẬN VÀ ĐẠT KẾT QUẢ  
TỐT TRONG CÁC KHÓA HỌC 
NGHIÊM NGẶT 
Mỗi học sinh sẽ có được tiếp cận và sẽ 
hoàn thành ít nhất một khóa học ở bậc cao 
hơn (ví dụ: AP, IB, Ghi danh kép, CTE, 
GATE). 
 

 

18 
CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO MỘT 
THẾ GIỚI KHÔNG NGỪNG THAY 
ĐỔI  
Tất cả học sinh sẽ tốt nghiệp với các kỹ 
năng giao tiếp, hợp tác, tư duy phản biện và 
sáng tạo cần thiết để phát triển trong một 
thế giới đa dạng và phát triển nhanh chóng. 

5 SỨC KHỎE THỂ CHẤT VÀ 
TINH THẦN 
Mỗi trẻ sẽ nhận được sự hỗ trợ cần 
thiết để nuôi dưỡng khả năng phát 
triển của trẻ về mặt cảm xúc, hành 
vi, tinh thần và thể chất. 

12 KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN KHÔNG 
NGỪNG ĐỐI VỚI MỖI HỌC SINH  
Mỗi học sinh theo tên gọi của mình sẽ 
chứng tỏ sự phát triển tiến bộ không 
ngừng và những học sinh chưa đáp ứng 
các tiêu chuẩn sẽ chứng tỏ đạt được khả 
năng tiến bộ nhanh chóng. 
 

  

6 AN TOÀN, KẾT NỐI VÀ  
HÒA NHẬP  
Mỗi học sinh sẽ trải nghiệm một môi 
trường học đường tích cực với văn 
hóa học đường an toàn, tập trung 
vào học tập trong mối quan hệ tin 
cậy giữa học sinh và giáo viên. 
 

13 TIẾP CẬN NGUỒN HỖ TRỢ HỌC 
TẬP CHẤT LƯỢNG CAO 
Mọi học sinh sẽ được tiếp cận và tham gia 
công bằng vào các hệ thống hỗ trợ học tập 
chính thức để đạt được các mốc quan 
trọng trong học tập. 

  

7 TỰ CHỦ TRONG QUÁ TRÌNH 
HỌC TẬP 
Mỗi học sinh sẽ phát triển thói quen 
tư duy và hành vi thể hiện sự tự chủ 
đối với việc học tập, tự nhận thức và 
biến mỗi học sinh trở thành những 
người ủng hộ cho những nhu cầu và 
hỗ trợ của chính họ. 

14 MÔI TRƯỜNG CÔNG BẰNG VÀ  
HỖ TRỢ 
Mọi học sinh sẽ được trải nghiệm môi 
trường lớp học và trường học không bị 
quấy rối/thiên vị và sẽ được đối xử công 
bằng và bình đẳng. 

  

 

Mục Tiêu 
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