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Xin Ý Kiến Công Chúng về Chính Sách ACA tạm thời được chấp thuận và 

đổi tên 

Vào Ngày 25 tháng 4, 2017, Hội Đồng Giáo Dục đã chấp thuận những thay đổi về Chính Sách 

của Hội Đồng ACA,  Liên Hệ Nhân Sự, và đề nghị thay đổi tên của Chính sách ACA, thành 

Không Kỳ Thị, Sự Công Bằng và Thành Thạo Văn Hoá.  Chính sách sửa đổi bao gồm các mục 

đích và mong đợi của Chính Sách của Hội Đồng hiện tại ACA, Liên Hệ Nhân Sự, ACB, Không 

Kỳ Thị, ACE, Bình Đẳng Giới Tính, GBA, Lực Lượng Nhân Viên Đa Dạng, và GMA, Huấn 

Luyện về Liên hệ Nhân sự của Nhân viên MCPS.  

Chính sách đổi tên đã khẳng định ý muốn của Hội Đồng để tạo một cộng đồng giáo dục được 

hướng dẫn bởi năm giá trị cốt lõi-Học Vấn, Tôn Trọng, Mối Liên Hệ, Bình Đẳng và Xuất Sắc- 

mà được cam kết sâu sắc hầu bảo đảm rằng tất cả các học sinh được hỗ trợ để thành công và tất 

cả nhân viên được trao quyền để làm việc hết lòng.  Nó khẳng định niềm tin của Hội Đồng rằng 

mỗi học sinh và tất cả các học sinh đều là quan trọng, và nhất là những kết quả giáo dục không 

bao giờ có thể dự đoán được qua những đặc điểm thật sự hay chủ quan của bất cứ cá nhân nào.  

Nó tiếp tục khẳng định rằng sự bình đẳng đòi hỏi một tập trung mạnh mẽ và chú ý để loại bỏ mọi 

cách biệt trong thành tích của học sinh.  Chính sách ACA thiết lập và thúc đẩy một khuôn khổ để 

chuẩn bị cho tất cả học sinh sống và làm việc trong một xã hội quan tâm đến toàn cầu và thúc 

đẩy một môi trường học tập tích cực bao gồm mọi sự khác biệt duy nhất và riêng biệt.  Nó khẳng 

định sự cam kết vững chắc của Hội Đồng là tất cả học sinh và nhân viên thể hiện sự tôn trọng lẫn 

nhau mà không quan tâm đến các đặc điểm thật sự hay chủ quan của bất cứ cá nhân nào.   

 

Bản sao của Chính Sách ACA dành cho công chúng bình luận cho đến Ngày thứ Sáu 26 tháng 5, 

2017.  

 

 Đọc các thay đổi dự kiến cho Chính Sách ACA, Không Kỳ Thị, Sự Công Bằng và Thành 

Thạo Văn Hoá  

 Bình luận tại đây 

 

https://mcpsweb.wufoo.com/forms/mwmfemw1xqxudk/

