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Số 1 tại Colorado giúp Học Sinh Đủ Trình Độ Tham Gia Lực Lượng Lao Động Sau Trung Học

Chúng tôi hướng tới:
TẦM NHÌN
Mỗi học sinh định hình được một tương lai thành công.
Mục đích của chúng tôi là gì:
SỨ MỆNH
Trong mối quan hệ hợp tác với cộng đồng, chúng tôi đẩy mạnh việc
học tập của tất cả học sinh nhằm phát triển kiến thức, kỹ năng và
tính cách cần thiết để định hình được tương lai thành công.
Cách chúng tôi sẽ đạt được điều đó:
BA MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
Mỗi học sinh của APS sẽ có:
Mục tiêu 1: Kế hoạch cho tương lai của mình
Mục tiêu 2: Một tập hợp các kỹ năng để thực hiệ
kế hoạch của mình
Mục tiêu 3: Những chứng chỉ mở ra cánh cửa cơ hội

Điều chúng tôi tin tưởng:
NIỀM TIN CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔI
APS 2020 được dựa trên niềm tin cốt lõi vào giáo dục của cộng đồng chúng tôi — đây là nền
tảng của chúng tôi. Trong vai trò một cộng đồng, chúng tôi cho rằng:
 Mỗi học sinh có khả năng riêng mà chúng ta phải nhận biết và giúp các em bộc lộ.
 Một học khu lấy học sinh làm trung tâm sẽ cung cấp một nền tảng học tập có thể thích
nghi và có trách nhiệm.
 Sự an toàn của học sinh và nhân viên là rất quan trọng đối với tầm nhìn và sứ mệnh của
chúng tôi.
 Học sinh, gia đình, nhân viên và các thành viên cộng đồng cùng nhau chia sẻ trách
nhiệm đối với thành tích của học sinh.
 Thành tích và sự phát triển của học sinh được thúc đẩy nhờ đội ngũ nhân viên năng
suất cao và được tôn trọng làm việc theo nhóm.
 Học sinh chủ động và luôn luôn có trách nhiệm đối với việc học tập của mình.
 Trong giáo dục, gia đình chính là đối tác của chúng tôi.
 Các mối quan hệ hợp tác với cộng đồng đem đến các nguồn lực quan trọng và cơ hội
cho học sinh và gia đình.
 Tất cả các học sinh phải được tiếp cận một cách công bằng cơ hội học tập, công nghệ
và môi trường, là những yếu tố hỗ trợ các em đạt tối ưu tiềm năng của mình.
 Sự đa dạng là sức mạnh trong cộng đồng của chúng tôi.

