
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kế hoạch Chiến lược của Học khu Mukilteo 
2022-27 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Học khu Mukilteo 
9401 Sharon Drive, Everett, WA 98204 

425-356-1274 
www.mukilteoschools.org 

 
 
 

mukilteoschools @mukilteosd @mukilteoschools 
 

 
©2022 Học khu Mukilteo  

http://www.mukilteoschools.org/


1 Học khu Mukilteo Kế hoạch Chiến lược: 2022-27  

 Nội dung 

Thông điệp từ Tổng Giám đốc ......................................................................................... 2 

Tầm nhìn và Sứ mệnh .................................................................................................. 3 

Giới thiệu về Học khu Mukilteo ........................................................................................ 4 

Thống kê Học sinh ................................................................................................ 4 

Quá trình Hoạch định Chiến lược ................................................................................ 5 

Giám sát Tiến triển ................................................................................................. 5 

Kế hoạch Chiến lược Tóm tắt ...................................................................................... 6 

Mục tiêu ................................................................................................................... 7 

Cảm tạ ................................................................................................................... 12 



2 Học khu Mukilteo Kế hoạch Chiến lược: 2022-27  

 
Thông điệp từ Tổng 
Giám đốc 

 
Học khu Mukilteo đã soạn thảo một kế hoạch  
chiến lược vì chúng tôi nhận thấy sự cần thiết  
của một kế hoạch toàn diện để căn chỉnh các 
nỗ lực của chúng tôi nhằm hỗ trợ học sinh  
tốt hơn. Nhu cầu của họ, đặc biệt là trong  
khu vực của chúng ta, đã thay đổi đáng kể  
trong những năm qua và chúng tôi đang  
thích nghi để đáp ứng những nhu cầu đó.  
Hiện tại, chúng tôi phục vụ nhiều học sinh là  
những người học tiếng Anh đa ngôn ngữ, đòi hỏi  
các dịch vụ chuyên biệt, và đa dạng hơn so với những  
năm trước. Hơn 110 ngôn ngữ được sử dụng tại nhà  
của các học sinh của chúng tôi. Nhu cầu tình cảm xã hội  
của học sinh cũng đã thay đổi theo thời gian. Kế hoạch chiến  
lược này nhằm mục đích cải thiện và thống nhất các nỗ lực của  
chúng tôi để giải quyết những nhu cầu đang thay đổi này trên toàn học khu. 

Chúng tôi có những mục tiêu táo bạo là 100% học sinh tốt nghiệp sẵn sàng cho sự nghiệp và đại học và 100% học 
sinh lớp ba đọc ở cấp lớp trở lên, đây là một chỉ số thành công cho giáo dục trong tương lai. Học sinh lớp chín 
đang trên đà tốt nghiệp với tín chỉ cũng là một chỉ số quan trọng cho sự thành công trong tương lai. 

Mặc dù chúng tôi có những mục tiêu lớn và đang nỗ lực để đạt được những mục tiêu đó, có một số thách thức 
chúng tôi phải vượt qua. Đầu tiên, dữ liệu của học khu phản ánh nam học sinh Da đen và Latinh đang nhận nhiều 
kỷ luật hơn so với các bạn cùng tuổi. Chúng tôi đang khám phá lý do tại sao lại như vậy và thực hiện các bước để 
thay đổi điều đó trong học khu của chúng tôi. Chúng tôi cũng thấy những học sinh ở xa nhất công lý giáo dục do 
chủng tộc, dân tộc, thu nhập gia đình, v.v. bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch và học từ xa và đã tụt hậu xa hơn so 
với các bạn cùng tuổi của họ. Điểm đánh giá học sinh phải tăng ở tất cả các cấp lớp. 

Vượt qua những thách thức trên sẽ mất nhiều năm và sẽ là một quá trình liên tục. Kế hoạch này sẽ giúp chúng tôi 
theo dõi dữ liệu và điều chỉnh đường lối như một nhóm thống nhất để đáp ứng nhu cầu của học sinh tốt hơn. Trước khi 
các bước hành động của kế hoạch này kết thúc vào năm 2027, học khu sẽ soạn thảo giai đoạn tiếp theo của Kế 
hoạch Chiến lược, có thể với các mục tiêu, chiến lược và bước hành động được đổi mới hay tinh chỉnh. Tôi mong muốn 
được chia sẻ sự tiến triển của chúng tôi với qúi vị trong suốt chặng đường và hợp tác với qúi vị trong khi chúng ta 
theo dõi sự thành công của học sinh. 

 



 

Tầm nhìn và Sứ mệnh 

TẦM NHÌN 
 

Mọi học sinh sẽ tốt nghiệp sẵn sàng cho 
sự nghiệp và đại học, được chuẩn bị các 
kỹ năng cho một cuộc sống thành công. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SỨ MỆNH 
 

Học khu Mukilteo cam kết mang lại 

thành công cho mọi học sinh, được 
hoàn thành thông qua việc giảng dạy 
và học tập mãnh liệt, nhân viên tận 
tâm, và hỗ trợ cộng đồng. 

 
 
 
 
 

NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI: 
 

• Bình đẳng 

• Cam kết đạt kỳ vọng cao 

• Quan hệ 

• Hợp tác 
• Thân thuộc 

• Cải tiến liên tục 
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Giới thiệu về Học khu Mukilteo 
 

Học khu Mukilteo nằm cách Seattle khoảng 15 dặm về phía Bắc gần Puget Sound. Học khu bao gồm Thành phố 

Mukilteo cũng như các phần phía Nam Everett và các phần chưa hợp nhất của Quận Snohomish phía Bắc các thành 

phố Lynnwood và Edmonds. Khoảng 68,000 người sống trong ranh giới của học khu và chúng tôi phục vụ khoảng 

15,000 học sinh từ mẫu giáo đến lớp mười hai. Có 12 trường cấp 1, bốn trường cấp 2, ba trường cấp 3, và một 

trung tâm mẫu giáo. Học khu bao gồm một Chương trình Hỗ trợ và Giáo dục Mầm non dành cho học sinh mẫu giáo, 

một Chương trình Chuyển tiếp Dựa vào Cộng đồng dành cho học sinh từ 18 đến 21 tuổi nhận các dịch vụ đặc biệt, 

một chương trình mẫu giáo kiểu mẫu đồng đẳng, và một trung tâm kỹ năng kỹ thuật phục vụ học sinh từ hơn 44 

trường trung học trong khu vực. 

 

Thống kê Học sinh 
 

 
 
 
 
 

Tỉ lệ Tốt 
nghiệp: 

85% 
Tỉ lệ Miễn/Giảm 
giá Ăn trưa: 

49% 
Người học 
tiếng Anh: 

24% 
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Quá trình Hoạch định Chiến lược 
 

 
 

Kế hoạch được hình thành với sự hợp tác 

của nhân viên, gia đình, và học sinh để đảm 

bảo rằng nhiều tiếng nói được đại diện. Quá 

trình này bắt đầu bằng các cuộc phỏng vấn sâu 

rộng và một đánh giá năng lực vào tháng 4 của 

2022, chúng tôi thu thập ý kiến đóng góp từ 

nhân viên, thành viên cộng đồng, gia đình và 

học sinh trên toàn học khu để hiểu rõ hơn về 

các ưu tiên của họ. Là một phần của việc này, 

chúng tôi cũng đã xem xét các tài liệu, dữ liệu 

có sẵn, và tiến hành tự đánh giá với các thành 

viên nội các của học khu. 

Sau đó, chúng tôi đã thành lập Nhóm Cố vấn Chiến lược bao gồm nhân viên học khu, đại diện công đoàn, lãnh đạo 

trường học, thành viên cộng đồng và học sinh để xác định một loạt các mục tiêu ưu tiên cho những năm tới. 

Khi các mục tiêu đã được xác định, các nhà lãnh đạo học khu được bổ nhiệm làm “người dẫn đầu mục tiêu” và 

chịu trách nhiệm lãnh đạo một đội để xác định các chỉ số và mục tiêu, cũng như các chiến lược để đạt được các 

mục tiêu của chúng tôi. Các đội này đã kết hợp phản hồi và ý kiến từ một số nhóm tham gia trong quá trình phát 

triển các chiến lược của họ. 

 
Giám sát Tiến triển 

 

 
Chúng tôi giờ đã hoàn thành kế hoạch, công việc 

thực hiện bắt đầu. Chúng tôi cam kết có các cuộc 

trò chuyện thường xuyên để cho phép chúng tôi 

đo lường tiến độ, đánh giá các rào cản mà chúng 

tôi đang gặp phải, giải quyết vấn đề, và xác định 

các điều chỉnh để đi tới. Những cuộc trò chuyện 

này sẽ diễn ra thường xuyên giữa những người 

lãnh đạo của từng khu vực mục tiêu và tổng giám 

đốc. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin cập 

nhật thường xuyên cho hội đồng quản trị và cộng 

đồng về tiến trình của chúng tôi. 
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Kế hoạch Chiến lược Tóm tắt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mục tiêu 

2 
 

Mục tiêu 

1 
 

 

 Mục tiêu 

3 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Mục tiêu 

4 

Học sinh 

đạt thành 

công trong 
học tập 

 
Học sinh 

học tập, lớn 

mạnh và 

phát triển 

Trách 
nhiệm tập 

thể cho 

thành công 
 

Hiệu quả 
của tổ 
chức 
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Mục tiêu 
Chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực sau, để theo đuổi sứ mệnh và tầm nhìn của mình: 

 
  

 

Mục tiêu 1 
 
 
 

Xây dựng một môi trường an toàn và tràn đầy tin cậy và 
thân thuộc để hỗ trợ khả năng học tập, trưởng thành, và 
phát triển của học sinh 

 
 
 

Mục tiêu 2 
  
 
 

Thiết lập những kỳ vọng cao và nghiêm ngặt thông qua 
việc tiếp cận bình đẳng với các cơ hội học tập, đảm bảo kết 
quả thành công cho tất cả học sinh 

 
 
 

Mục tiêu 3 
 
 
 

Xây dựng một văn hóa trách nhiệm cá nhân và tập thể cho 
sự thành công của tất cả học sinh 

 
 
 

 

Mục tiêu 4 
 
 
 

Đảm bảo các quy trình của học khu có tác dụng, hiệu quả, 
và liên tục cải thiện để hỗ trợ kết quả của học sinh 

Học sinh học tập, lớn mạnh và phát triển 

Học sinh đạt thành công trong học tập 

Trách nhiệm tập thể cho thành công học sinh 

Hiệu quả của tổ chức 
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Học sinh bước vào học khu của chúng tôi mỗi ngày với sự tò mò, khát 
vọng, tài năng và trải nghiệm riêng biệt. Các trường học của chúng tôi sẽ 
xây dựng dựa trên trải nghiệm của mỗi học sinh bằng cách cung cấp  
một môi trường an toàn về thể chất và tinh thần, nơi tất cả học sinh 
được tham gia, kết nối, và bảo vệ bởi những người lớn quan tâm  
và chu đáo. Học tập về cảm xúc xã hội là một cách quan trọng  
để đảm bảo học sinh có các kỹ năng cần thiết để thành công.  
Chúng tôi trân trọng mối quan hệ tin cậy với gia đình và cộng  
đồng trường học. 

 

Tăng tỷ lệ học sinh trả lời tích cực các câu hỏi về cảm giác 
thân thuộc 

Tăng tỷ lệ gia đình trả lời tích cực các câu hỏi về việc trường học 
trân trọng tiếng nói của họ 

Giảm tỷ lệ học sinh vi phạm kỷ luật 
 

Chiến lược Ưu tiên 
 

1A. Xây dựng cộng đồng trường 
và lớp nơi học sinh được thừa 
nhận và trân trọng, cảm thấy an 
toàn, và biết rằng mình thuộc về. 
Chúng tôi cung cấp một môi trường chào 
đón, an toàn và bao trùm. Chúng tôi hỗ trợ 
và tôn vinh các học sinh và cộng đồng đa 
dạng của chúng tôi. Các cá nhân thuộc mọi 
danh tính, hoàn cảnh và kinh nghiệm đều 
phát triển và có cảm giác thân thuộc rõ rệt. 

Hoạt động chính: 
• Phát triển và thực hiện một tầm nhìn 

và mô hình toàn học khu để đảm bảo 
các trường học của chúng tôi luôn 
chào đón tất cả học sinh và gia đình. 

• Xác định và thực hiện các phương 
pháp hay nhất đáp ứng về mặt văn 
hóa và ngôn ngữ trong các trường 
học của chúng ta. 

• Tinh chỉnh các kế hoạch để hỗ trợ 
các đội ứng phó với khủng hoảng và 
các dịch vụ sức khỏe tâm thần. 

1B. Xây dựng quan hệ đối tác có 
chủ đích với học sinh, gia đình và 
cộng đồng. 
Chúng tôi cố tình tăng cường sự tham gia 
của học sinh và gia đình để đáp ứng nhu 
cầu cá nhân của học sinh và phát triển 
quan hệ đối tác cộng đồng. Những quan 
hệ đối tác này diễn ra trong lớp học, 
trường học, và với học khu. 

Hoạt động chính: 
• Tạo cơ hội cho học sinh đóng góp ý 

kiến ở tất cả các cấp và phát triển các 
quy trình để chia sẻ và phản hồi. 

• Hợp tác với các gia đình để hiểu quan 
điểm, thế mạnh, và nhu cầu của học 
sinh. 

• Phát triển và duy trì quan hệ đối tác 
và gắn kết có ý nghĩa với các gia đình 
và cộng đồng. 

1C. Tạo môi trường hỗ trợ và 
trải nghiệm học tập cho mỗi 
học sinh từ cách tăng cường 
học tập xã hội và cảm xúc. 
Học sinh cần các kỹ năng cảm xúc xã hội vững 
vàng để thành công trong cuộc sống và 
chúng tôi cung cấp cho học sinh môi trường 
học tập hỗ trợ và chào đón. 

Hoạt động chính: 
• Xác định và thực hiện các hệ thống hỗ 

trợ nhiều tầng để tăng cường mối quan 
hệ lành mạnh giữa học sinh, bạn bè và 
người lớn. 

• Phát triển và sử dụng danh mục hỗ 
trợ toàn học khu dựa trên dữ liệu 
của học khu, tiêu chuẩn tình cảm xã 
hội, và các phương pháp hay nhất 
dựa trên bằng chứng để hướng dẫn 
việc giảng dạy. 

• Tích hợp chương trình học tập cảm 
xúc xã hội với các sáng kiến hiện có ở 
cấp học khu và cấp trường. 

Mục tiêu 

1 Học sinh học tập, lớn mạnh và phát triển 

Chỉ số Kết quả 
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cess 
Mục tiêu 

2      

 
Để tối đa hóa tiềm năng học tập của học sinh, chúng tôi xác định 
điểm mạnh và nhu cầu học tập của học sinh thông qua một bộ thống 
nhất các phương pháp giảng dạy toàn trường. Chúng tôi đảm bảo  
tất cả học sinh được cung cấp việc tiếp cận với trải nghiệm học  
tập hảo hạng, phù hợp với sự phát triển, và khác biệt. 

 

 Chỉ số Kết quả 

Nâng cao trình độ học sinh trong các kỳ thi tiểu bang  

Nâng cao trình độ học sinh trong các đánh giá của học khu 

Tăng tỷ lệ học sinh trả lời tích cực các câu hỏi về sự tự tin 
trong học tập 

 
 
 
  
 
 

Chiến lược Ưu tiên 
 

2A. Cung cấp hướng dẫn hảo 
hạng và hỗ trợ tập trung vào 
nhu cầu của học sinh. 
Kết quả tốt nhất của học sinh được tạo ra 
bởi liên kết tiêu chuẩn cấp lớp và các 
phương pháp hay nhất dựa trên bằng 
chứng. 

Hoạt động chính: 
• Cung cấp giảng dạy cốt lõi có chất lượng 

phù hợp với chương trình giảng dạy và 
các tiêu chuẩn của tiểu bang. 

• Tăng cường các thực hành và hệ thống 
giảng dạy để nâng cao thành tích của 
học sinh nhằm đáp ứng và vượt qua các 
tiêu chuẩn của tiểu bang. 

• Xác định và thực hiện các thực hành 
thống nhất trong toàn trường để hỗ 
trợ sự thành công của học sinh. 

2B. Sắp xếp và tích hợp chương 
trình giảng dạy, đánh giá, công 
cụ giảng dạy, và hỗ trợ. 
Giảng dạy ưu tú là điều cần thiết cho tất cả học 
sinh để đạt được thành công trong học tập. 
Giáo viên cần có chương trình giảng dạy, tài 
liệu giảng dạy, và đánh giá hảo hạng được hỗ 
trợ bởi quá trình học tập chuyên nghiệp để 
mang lại hiệu quả giảng dạy ưu tú 

Hoạt động chính: 
• Thường xuyên đánh giá việc học tập của 

học sinh và điều chỉnh giảng dạy để đáp 
ứng nhu cầu của tất cả học sinh. 

• Soạn thảo và truyền đạt một kế hoạch 
toàn diện để áp dụng và thực hiện 
chương trình giảng dạy bao gồm cả 
học sinh giáo dục đặc biệt, đa ngôn 
ngữ, và có năng lực cao. 

• Tập hợp các đội giáo viên để xây dựng 
và hoàn thiện các hướng dẫn thực 
hiện chương trình giảng dạy. 

2C. Cung cấp kiến thức chuyên môn 
toàn diện cho giáo viên giảng dạy 
dựa trên dữ liệu học sinh, các cách 
hay nhất dựa trên bằng chứng, và 
nhu cầu học tập của giáo viên. 
Chúng tôi trân trọng nhân viên của chúng tôi 
và hiểu tác động của họ đối với học sinh. Khi 
nhân viên (được chứng nhận, phân loại, và 
quản trị viên) được cung cấp kinh nghiệm 
phát triển chuyên môn liên tục giúp họ có 
kiến thức, kỹ năng, và công cụ cần thiết để cải 
thiện công việc, họ có thể đáp ứng nhu cầu 
của học sinh và cộng đồng tốt hơn. 

Hoạt động chính: 
• Đảm bảo tất cả nhân viên nhận được 

học tập chuyên môn chất lượng cao. 
• Cung cấp các con đường phát triển 

chuyên môn cho học khu, địa điểm, và 
cá nhân. 

• Tạo cơ hội cộng tác cho nhân viên 
để xác định và điều chỉnh các 
phương pháp giảng dạy nhằm hỗ trợ 
sự phát triển về mặt học tập, hành 
vi, và tình cảm xã hội của học sinh. 
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dent 
 

 
 

 
 

Nhân viên là cốt lõi của sự thành công của học sinh chúng tôi. Chúng 
tôi sẽ thu hút, hỗ trợ và duy trì lực lượng lao động đa dạng, cung cấp 
sự phát triển chuyên nghiệp liên tục, và đảm bảo văn hóa gắn bó 
trong tổ chức. 

 

Tăng tỷ lệ nhân viên trả lời tích cực các câu hỏi về sự 
thân thuộc 

Tăng cường cơ hội phát triển chuyên môn của nhân 
viên. Tăng cường sự đa dạng của nhân viên để phản 
ánh tốt hơn sự đa dạng của học sinh 

 
 
 
 
 

Chiến lược Ưu tiên 
 

3A. Tuyển dụng và giữ chân nhân 
viên ưu tú với kinh nghiệm và xuất 
thân đa dạng. 
Đội ngũ nhân viên đa dạng, ưu tú giúp nâng 
cao thành tích của học sinh bằng cách cho 
phép học sinh tương tác và đồng cảm với 
những người lớn có xuất thân và kinh nghiệm 
khác nhau. 

Hoạt động chính: 
• Thực hiện huấn luyện chống thiên vị 

liên tục cho tất cả các quản trị viên 
chịu trách nhiệm tuyển dụng. 

• Xây dựng và phát triển chương trình 
tuyển dụng nhân viên ưu tú phản ánh 
sự đại diện đa dạng. 

• Tạo ra và thực hiện kế hoạch giữ chân 
nhân viên. 

• Tinh chỉnh quy trình phỏng vấn thôi việc. 

3B. Chuẩn bị cho nhân viên 
về các trách nhiệm hiện tại 
và phác thảo các lựa chọn 
con đường phát triển nghề 
nghiệp. 
Tất cả nhân viên đều hiểu vai trò và trách 
nhiệm cá nhân của họ. Chúng tôi cung cấp 
các cơ hội phát triển nhân viên và các lựa 
chọn phát triển nghề nghiệp hữu ích. 

Hoạt động chính: 
• Mở rộng các cơ hội phát triển nghề 

nghiệp trên toàn học khu để đáp ứng 
nhu cầu của tất cả nhân viên. 

• Tạo cơ hội cho việc chỉ dẫn. 
• Huấn luyện và hỗ trợ nhân viên để đáp ứng 

kỳ vọng của vai trò. 
• Xác định con đường thăng tiến trong sự 

nghiệp. 

3C. Tạo văn hóa thân thuộc nơi tất 
cả nhân viên cảm thấy được đánh 
giá cao. 
Nhân viên có cảm giác thân thuộc giữa các 
nhóm làm việc và được ghi nhận cũng như 
tôn vinh do những đóng góp của họ cho sự 
thành công của học sinh. 

Hoạt động chính: 
• Thúc đẩy và tôn vinh vai trò trên toàn 

học khu. 
• Tạo cơ hội hợp tác cho tất cả nhân viên. 
• Mở rộng hỗ trợ xã hội và tình cảm cho 

nhân viên. 
• Công nhận và tôn vinh nhân viên thông 

qua các giải thưởng, công nhận và 
thành tích. 

Mục tiêu 

3 

Chỉ số Kết quả 
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Mục tiêu 

4 Hiệu quả của tổ chức 

 
Việc ra quyết định phải minh bạch, dựa trên dữ liệu đáng tin cậy, dễ 
hiểu, và được ghi chép rõ ràng. Cải tiến liên tục sẽ cho phép hỗ trợ 
nhanh nhẹn phát triển theo nhu cầu thay đổi trong cộng đồng của 
chúng ta. Công việc này liên quan đến việc thu hút mọi bộ phận  
trong khu vực bầu cử của chúng ta theo những cách dẫn đến  
mối quan hệ bền chặt hơn xung quanh ưu tiên chung của chúng  
ta: học sinh. 

 

Chỉ số Kết quả 
Tăng chất lượng dịch vụ toàn thể dựa trên các chỉ số hiệu 
suất riêng cho từng bộ phận 

Các nhà lãnh đạo của mục tiêu và chiến lược thu thập, phân 
tích, và báo cáo tiến độ thường xuyên và chia sẻ công khai ít 
nhất một lần mỗi năm 

4A. Nâng cao hiệu quả hoạt động giữa các phòng ban. 

Chúng tôi thường xuyên đánh giá và cải thiện các phương pháp để phục vụ 
khách hàng của chúng tôi tốt hơn nhằm hỗ trợ sự thành công của học sinh. 

Hoạt động chính: 

• Phát triển và thực hiện một quy trình để đánh giá và cải thiện các 
hệ thống và thực hành trên toàn học khu. 

• Phân tích các công việc của học khu và dịch vụ hỗ trợ để xác định 
các lỗ hổng trong nhu cầu dịch vụ, sắp ưu tiên các mục tiêu chiến 
lược của học khu. 

• Phát triển chương trình an toàn toàn diện trên toàn học khu. 

4B. Xây dựng các mối quan hệ bằng cách tương tác 
với cộng đồng của chúng tôi thông qua giao tiếp có ý 
nghĩa. 

Giao tiếp hai chiều vững vàng và sự tham gia xây dựng mối quan hệ, sự tin 
tưởng và gắn kết. 

Hoạt động chính: 

• Xác định và áp dụng các phương pháp tốt nhất về truyền thông trên 
toàn học khu. 

• Cung cấp huấn luyện và hỗ trợ cho các công cụ truyền thông được 
học khu áp dụng. 

• Thu thập phản hồi liên tục từ tất cả mọi người để đánh giá tiến độ 
và nhu cầu phát triển. 

Chiến lược Ưu tiên 
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Cảm tạ 
 

Tôi muốn cảm ơn nhiều người đã cung cấp kinh nghiệm, suy nghĩ, và chuyên môn của họ khi chúng tôi phát triển kế hoạch 

này. Chúng tôi đã thực hiện hơn 110 cuộc phỏng vấn sâu rộng với nhân viên, gia đình, học sinh, và thành viên cộng đồng 

về trải nghiệm của họ với học khu của chúng tôi. Chúng tôi không thể làm điều đó nếu không có những người phỏng vấn 

đã dành hàng giờ để huấn luyện, phỏng vấn và tóm tắt những câu chuyện và kinh nghiệm mà mọi người đã chia sẻ. Chúng 

tôi đã mở nhiều Trao đổi Suy nghĩ (ThoughtExchanges) cho tất cả mọi người để chia sẻ suy nghĩ và phản hồi của họ liên 

quan đến kế hoạch chiến lược. Chúng tôi cũng đã gặp gỡ các gia đình trong các buổi cà phê với phụ huynh và các diễn đàn 

gia đình. Bạn có thể xem bản tóm tắt của những nỗ lực đó trên Trang Kế hoạch Chiến lược  

Một nhóm bao gồm phụ huynh, đối tác cộng đồng, nhân viên và học sinh đã nghiên cứu những phản hồi đó cũng như 

nhiều nguồn dữ liệu khác nhau của học khu. Họ tổng hợp thông tin và bắt đầu sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các nhu cầu để 

tạo ra dự thảo cho các mục tiêu và chiến lược. Các quản trị viên đã giúp phát triển các hoạt động và phương pháp để giúp 

chúng tôi đo lường tiến độ của mình. Tôi biết ơn việc làm và ý tưởng hay của hai đội. 

Sau cùng, tôi cảm ơn Hội đồng Quản trị cho sự ủng hộ tầm nhìn này và nhiều giờ họ dành để phục vụ học sinh và gia đình. 

Đây thực sự là một nỗ lực của cộng đồng và sẽ tiếp tục như vậy khi kế hoạch và chiến lược của chúng tôi phát triển trong 

vài năm tới. Cảm ơn qúi vị đã hợp tác với chúng tôi để giúp học sinh trở nên tốt nhất và trải nghiệm thành công trong học 

tập và suốt đời.

https://www.mukilteoschools.org/domain/2983
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