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Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập http://www.cbe.ab.ca/Trustees/ends/default.asp
Hoặc liên lạc với trường của con quý vị
Các hỗ trợ thông dịch ngôn ngữ sẽ có sẵn sàng nếu yêu cầu.

Kết quả To tát
Mỗi học sinh, phù hợp với khả năng và năng
khiếu cá nhân của mình, sẽ hoàn thành
trung học với một nền tảng học tập cần thiết
để phát triển mạnh trong công việc, cuộc
sống và tiếp tục học tập
Tại Sở Giáo dục Calgary, Quyền Công dân, Phát triển Cá
nhân và Tính cách là những kỳ vọng quan trọng trong
việc học tập hàng ngày cho tất cả học sinh. Những điều
này là một phần của kinh nghiệm học tập hàng ngày
trong mỗi lớp học.
Trong học tập, các học sinh sẽ phát triển khả năng của
mình:
• Để kiên trì,
• Để đối xử những người khác với sự tôn trọng,
• Để đưa ra những quyết định có trách nhiệm,
• Để thiết lập các mục tiêu học tập cá nhân,
• Để hành động chính trực.

học tập|là duy nhất|cho mỗi học sinh
Sở Giáo Dục
Calgary

Các Báo cáo Kết quả của
Ban Quản trị

Phát triển Cá nhân

Quyền Công dân

(định nghĩa của các Báo cáo)
Quyền Công dân
Mỗi học sinh sẽ là một
công dân có trách nhiệm.

Phát triển Cá nhân
Mỗi học sinh sẽ xác định và
tích cực phát triển các năng
khiếu cá nhân, các tài năng
và các sở thích.

Tính cách

Tính cách

Mỗi học sinh sẽ thể hiện tính
cách tốt.

Môn Khoa học, Kỹ thuật, Công
nghệ và Toán học trên Học Bạ (là
những gì mà các giáo viên đánh
giá trên các học bạ)
Quyền Công dân trong học tập:
• Các bài tập quyền dân chủ và
các trách nhiệm trong cộng
đồng học tập
• Thể hiện sự tôn trọng và đánh
giá cao sự đa chủng tộc

Phát triển Cá nhân thông qua
học tập:
• Thiết lập và làm việc hướng
tới các mục tiêu học tập
• Tham gia học tập với sự tự
tin và kiên trì
• Làm việc và hợp tác có hiệu
quả với những người khác

Tính cách trong học tập:
• Đối xử những người khác
với sự tôn trọng và nhân ái
• Đưa ra những quyết định
có trách nhiệm

Quyền Công dân, Phát triển Cá nhân và Tính cách trong học tập
Tại Sở Giáo dục Calgary, Ban Quản trị đã đưa ra định hướng rõ ràng
rằng tất cả chúng ta đều chia sẻ trách nhiệm để giúp học sinh đạt
được Thành công Học tập, Quyền Công dân, Phát triển Cá nhân và
Tính cách.
Các gia đình đóng vai trò quan trọng nhất trong việc hỗ trợ sự phát
triển quyền công dân của một đứa trẻ, phát triển cá nhân và tính cách
với các trường học của chúng tôi cùng chia sẻ trách nhiệm này. Các
giáo viên đánh giá quyền công dân, phát triển cá nhân và tính cách
thông qua kinh nghiệm học tập hàng ngày.
Các giáo viên giúp các học sinh phát triển sự tự tìm hiểu và tự chủ
quyền việc học tập của mình. Nó cũng giúp các giáo viên:
• biết mỗi học sinh như một đứa trẻ toàn diện
• cung cấp phản hồi để xác định các bước tiếp theo
• quyết định về cách tốt nhất để dạy mỗi học sinh
• xây dựng các thế mạnh của các học sinh
• giúp các học sinh vượt qua các rào cản và các thử thách
Mẫu giáo
• Thành tích học sinh sẽ được báo cáo dùng thang điểm từ 1 đến 4
Lớp 1 đến 9
• Các lời phê viết cho các Báo cáo Kết quả sẽ được bao gồm cho tất
cả các học kỳ đang báo cáo.
• Kỳ báo cáo tháng Sáu cũng sẽ tổng kết năm học bằng cách sử
dụng một tỉ số theo thang điểm.

