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Nhiệm Vụ

Niềm Tin Cốt Lõi

Chúng tôi, với tư cách
là cộng đồng, cam kết
chung với các trẻ em của
Bellingham. Chúng tôi sẽ cho
phép mọi trẻ khám phá và
phát triển các đam mê của
các em, đóng góp vào cộng
đồng và đạt được một cuộc
sống đầy đủ và hiệu quả.

Chúng tôi cam kết chung
rằng các học sinh của chúng
tôi được chăm sóc và tôn
trọng, và các em sẽ tốt nghiệp
từ trường của chúng tôi chuẩn
bị cho thành công. Tất cả học
sinh sẽ đặc biệt theo cách
riêng của mình, với tính cách
mạnh mẽ, đam mê cho học
vấn, và sẵn sàng cho phạm vi
rộng lớn nhất về các chọn lựa
cho giáo dục và nghề nghiệp
để hỗ trợ cho các quyết định
đa dạng của cuộc sống.

Chúng tôi tin rằng:

Kết Quả

Chúng tôi đào tạo học
sinh và sinh viên tốt nghiệp
những người là...
HỌC THỨC

•
•
•
•
•
•
•

đọc giả và nhà văn,
khoa học gia và toán học gia,
sử gia và các nhà tư tưởng toàn cầu,
nghệ sĩ và nhà biểu diễn,
nghệ nhân và kỹ thuật viên,
người đọc và người nói đa ngôn ngữ,
người sử dụng thành thạo
công nghệ và thông tin

HÀNH ĐỘNG

TÍNH CÁCH

• những lãnh đạo viên, cộng
tác viên và hợp tác viên,
• những người đáng tin cậy
và có trách nhiệm,
• những cá nhân tự tin liên
tục thử thách bản thân,
• những người lễ phép và nhân ái,
• những cá nhân trung thực và
đạo đức cư xừ liêm chính
• những cá nhân khỏe mạnh, năng động,
• những nhà tư tưởng phê bình
và giải quyết vấn đề,
• những người giao tiếp hiệu quả,
• những người đổi mới và sáng tạo, và

• tất cả trẻ em cần được yêu thương
• một đứa trẻ toàn vẹn
là quan trọng,
• mọi trẻ em đều có thể
học ở cấp độ cao
• học vấn sớm và phát triển
là vô cùng quan trọng,
• học vấn là cả đời và cần thiết cho
một cuộc sống chất lượng cao,

• lòng nhân ái và hữu ích
xây dựng cộng đồng,
• dạy trẻ làm hết mình khi tự
phản ánh và vươn cao hơn
• sự đa dạng giúp tăng cường
một cộng đồng mạnh
mẽ và lành mạnh, và
• cùng nhau chúng ta thành
đạt nhiều hơn một mình.

Chiến Lược Chính

Chúng tôi sẽ đạt được điều này bằng cách tập trung vào…
Sự Công Bằng, Đa Dạng và
Bao Quát

Đổi Mới và Linh Hoạt
Chúng tôi hỗ trợ những nhu
cầu đa dạng và các phong cách
học tập của học sinh bằng cách
đổi mới và linh hoạt. Chúng tôi
nắm lấy thay đổi và suy tư sáng
tạo và biết điều này đòi hỏi mức
độ tin cậy và tham gia cao với
cộng đồng.

Chúng tôi hình dung và phấn đấu cho một
tổ chức đa dạng, bao quát và công bằng
hơn. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm,
nhưng không giới hạn, chủng tộc và sắc
tộc, nhận thực giới tính và thiên hướng
tình dục, địa vị kinh tế xã hội, khả năng,
ngôn ngữ và văn hóa.

Giảng Dạy Giỏi với Sự Hỗ
Trợ Vững Chắc

Hướng dẫn với chất lượng cao diễn
ra hằng ngày trong mọi lớp học, nơi
chúng tôi thiết lập một môi trường học
tập an toàn và lôi cuốn. Chúng tôi hỗ
trợ sự hướng dẫn dễ cảm hoá về văn
hóa thông qua cách lãnh đạo hiệu quả,
trau dồi nhân viên thường xuyên và
đội ngũ nhân viên đa dạng phản ánh
các học sinh của chúng tôi.

Cách Tiếp Tận Một Ngôi
Trường

Các trường học của chúng tôi là một
phần của Một Ngôi Trường lớn hơn,
và chúng tôi tập trung vào việc chăm
sóc lẫn nhau. Chúng tôi cung cấp một
sự phân phối công bằng các nguồn lực
và dịch vụ để đảm bảo cho sự ưu tú
của tất cả học sinh.

Giáo Dục Mầm Non

Chúng tôi hỗ trợ học sinh và gia
đình từ trước khi sinh đến khi
tốt nghiệp. Chúng tôi đầu tư vào
một chương trình giáo dục mầm
non vững mạnh bởi vì lợi nhuận
dài hạn lớn lao của nó cho học
sinh và cộng đồng của chúng ta.

Học Sinh, Gia Đình Và Sự
Tham Gia Cộng Đồng

Chúng tôi mở rộng quan hệ đối tác và hợp
tác với nhiều bên tham gia khác nhau, bao
gồm cả gia đình và đối tác cộng đồng, để
hỗ trợ cho sự thành công của tất cả các
học sinh.

• những thành viên cộng đồng toàn diện
tham gia với thế giới rộng lớn hơn
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