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Quan Điểm Sứ Mệnh  
FLC là một cộng đồng trường học hòa nhập, chuyên cung cấp cho học sinh đa dạng một nền 
giáo dục nghiêm túc và đáp ứng văn hóa để chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng xã hội và 

nghề nghiệp mà chúng cần để trở thành những thành viên cộng đồng xuất sắc của thành 
phố, quốc gia và thế giới. 
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Thân Gởi Các Gia Đình Của Trường, 
 

Khi chúng ta gác lại các sự kiện của năm ngoái vào quá khứ và tiếp tục kế hoạch trở lại trường học trực 

tiếp cho năm học tới, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta hãy kết nối lại với nhau và xác định 

việc trở thành một thành viên của cộng đồng FLC mang ý nghĩa như thế nào. Mọi cộng đồng, bất kể lớn 

hay nhỏ, đều hoạt động với những giá trị cốt lõi liên quan đến niềm tin chung của cộng đồng đó và phục 

vụ theo những quy định về các tiêu chuẩn xã hội và cách thức đối xử với những người khác. Theo kết quả 

của nghiên cứu Middle State Accreditation của chúng tôi, FLC xác định cần phải xem xét lại quan điểm 

sứ mệnh của mình và tạo ra sứ mệnh mới như sau: FLC là một cộng đồng trường học hòa nhập, chuyên 

cung cấp cho học sinh đa dạng một nền giáo dục nghiêm túc và đáp ứng văn hóa để chuẩn bị cho học 

sinh những kỹ năng xã hội và nghề nghiệp mà chúng cần để trở thành những thành viên cộng đồng 

xuất sắc của thành phố, quốc gia và thế giới. Khi triển khai sứ mệnh mới, chúng tôi đã xác định bốn giá 

trị cốt lõi của mình, đó là: Sự Thật, Danh Dự, Lòng Nhân Từ và Công Lý. 
 

Trong tháng 7 và tháng 8, chúng tôi muốn xác định những học sinh nào muốn trở thành Đại Sứ Học Sinh 

tại Trường FLC. Đại Sứ Học Sinh của chúng tôi sẽ là một nhóm các cá nhân có học lực tốt, cống hiến cho 

tinh thần, niềm tự hào và truyền thống của Trường FLC. Các đại sứ sẽ chính thức là đại diện cho học sinh  

của Trường FLC và cũng phục vụ như là cầu nối quan hệ giữa công chúng và học sinh của trường tại các 

sự kiện khác nhau. Các Đại Sứ Học Sinh sẽ cố gắng thúc đẩy sự phát triển và mở rộng của Trường FLC, 

khuyến khích sự tham gia vào cuộc sống trong trường, cũng như khơi dậy tinh thần và niềm tự hào bằng 

cách giáo dục cộng đồng trong trường và các bên liên quan bên ngoài về Trường FLC. Các Đại Sứ Học 

Sinh của Trường Franklin Learning Center sẽ là đại diện cho toàn bộ học sinh đến từ nhiều trải nghiệm và 

lai lịch khác nhau. 
 

Bắt đầu từ tháng 8, chúng tôi sẽ mời những học sinh nào muốn giúp chúng tôi khám phá những giá trị cốt 

lõi này và xác định những gì các em thấy và nghe tại Trường FLC. Thông qua một loạt các cuộc thảo luận 

và phỏng vấn trực tiếp và/hoặc qua video, học sinh sẽ có cơ hội chia sẻ suy nghĩ của mình về các giá trị 

cốt lõi của chúng tôi và giúp chúng tôi cách thức định hướng và thiết lập tầm nhìn trong toàn trường FLC. 

Nếu các em muốn trở thành Đại Sứ FLC, làm việc trong dự án này và muốn đóng góp vào sự phát triển 

văn hóa mới của chúng tôi, vui lòng gửi email cho Cô Lee tại nlee@philasd.org và Thầy Guidice tại 

amguidice@philasd.org, và chúng tôi sẽ liên hệ với các em để cho biết ngày và thông tin chi tiết. 

Cơ hội này dành cho tất cả học sinh kể cả học sinh lớp 9! 
 

Chúc các em một mùa hè tuyệt vời! 

The FLC  


