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Các Trường Công Lập Quận Montgomery
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

Đường Lối

Chúng tôi khuyến khích việc học bằng cách cung cấp nền giáo dục công tốt nhất cho mỗi học sinh.

Sứ Mạng

Mỗi học sinh sẽ có những kỹ năng về học tập, giải quyết vấn đề sáng tạo, và cảm xúc xã hội để thành 
công trên đại học và trong nghề nghiệp.

Mục Tiêu Chiến Lược

Các học sinh ra trường mà có kiến thức và kỹ năng để đủ điều kiện và thành công trong các công 
việc ở trình độ khởi đầu hay các môn học với tín chỉ sau trung học, mà không cần chỉnh lý.

KHỞI ĐẦU SẴN SÀNG CHO NGHỀ NGHIỆP

MCPS cung cấp chương trình học vấn mạnh mẽ và 
các kinh nghiệm chuyên nghiệp thật sự ngoài đời để 
học sinh có thể kế hoạch tương lai của các em và nổi 
bật giữa những người giỏi nhất.

Nguyên Tắc Hướng Dẫn

• MỖI học sinh sẽ có quyền truy cập công bằng vào một nền tảng học vấn mạnh mẽ và kinh 
nghiệm liên quan đến nghề nghiệp với phẩm chất cao mà chuẩn bị cho em thành công tại đại 
học và sự nghiệp suốt đời.

• MCPS sẽ chuẩn bị MỖI học sinh cho một loạt các lựa chọn sau trung học được điều hướng bởi 
nhu cầu lao động của thị trường ngày càng phát triển và các mục tiêu và lợi ích của học sinh.

• Một cách tiếp cận có hệ thống để hợp tác với chủ nhân và các trường giáo dục cao hơn là rất 
quan trọng cho sự thành công của những cố gắng của MCPS để chuẩn bị cho học sinh thành 
công về tài chánh và nghề nghiệp.

• Học sinh và gia đình sẽ có nhiều điểm tiếp xúc trong suốt lớp PreK-12 để bảo đảm là họ nhận 
thức được tầm quan trọng của sự sẵn sàng cho nghề nghiệp, tập hồ sơ cho con đường sẵn sàng 
nghề nghiệp MCPS, toàn bộ chứng chỉ sau trung học và chứng chỉ ngành và nhiều cơ hội nghề 
nghiệp. 
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