
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tìm kiếm Kiến Thức và Sự Hiểu Biết 
❖ Nắm vững và tích hợp chương trình học 

chuẩn: Anh văn/ngôn ngữ học, toán 
học, xã hội học và khoa học 

❖ Tiếp tục theo đuổi việc học tập 

❖ Hiểu rõ trách nhiệm và hành 
động về tài chính cá nhân  

Suy Xét Cẩn Thận và Giải Quyết Các 
Vấn Đề 
❖ Xác định vấn đề và tạo ra các giải pháp 

❖ Áp dụng kiến thức và kỹ năng 
vào những trường hợp thực tế 

❖ Phản ánh và thích ứng với 
một thế giới luôn thay đổi 

 
Lắng Nghe, Truyền Thông và 
Tương Tác Có Hiệu Quả 
❖ Giao tiếp có trách nhiệm và hiệu quả qua 

cách đọc, viết, nghe và nói 
 

❖ Làm việc hòa hợp với những người khác 

❖ Phát triển và duy trì mối quan hệ 
tích cực 

Cho thấy có nhân phẩm cao 
❖ Xác định, theo đuổi, và kiên trì trong việc 

đạt được mục tiêu cá nhân 

❖ Cho thấy có tinh thần làm việc 

❖ Chấp nhận trách nhiệm cho các hành động cá 
nhân 

❖ Bênh vực cho mình và những người khác 

❖ Duy trì sức khỏe và sự cân bằng trong cuộc 
sống 

❖ Đóng góp cho phúc lợi của cộng 
đồng 

 
Tham Gia và Cạnh Tranh trong 
Môi Trường Toàn Cầu 
❖ Chuẩn bị để sẵn sàng cho trường cao đẳng 

và nghề nghiệp 

❖ Nắm vững sự chuyển hóa của công nghệ 

❖ Có khả năng nói nhiều thứ tiếng 

❖ Phát triển nhận thức các vấn đề và các biến 
chuyển của quốc gia và thế giới, và tác động 
của chúng 

❖ Hiểu và tôn trọng nền văn hóa của 
mình và các nền văn hóa khác 

❖ Tương tác có hiệu quả trong các nền 
văn hóa khác nhau 
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