
Thân gửi Cộng Đồng Hệ Thống Học Khu Công Lập DC, 

Khi tôi tham gia vào Hệ Thống Học Khu Công Lập DC (DCPS) trong vai trò Hiệu Trưởng ngày 01 tháng 02, tôi biết rằng mình 
đang tham gia vào một học khu và thành phố đang phát triển mạnh mẽ. Tôi đã vui mừng đến với DCPS, không chỉ vì những tiến 
bộ mà nơi này đã đạt được, mà còn bởi tiềm năng của nó. Những người tôi đã gặp gỡ ở đây, từ các học sinh lớp dự bị mẫu giáo 
cho tới các nhà lãnh đạo của thành phố, đều khiến tôi ấn tượng bởi tài năng và sự cống hiến của họ. 

Trong năm 2012, DCPS đã đưa ra một kế hoạch chiến lược đầy tham vọng – năm mục tiêu được gọi là Cam Kết Trọng Tâm. 
Năm năm sau đó, thành tích học tập gia tăng, tỷ lệ tốt nghiệp tăng, tỷ lệ theo học ngày càng tăng, mức độ hài lòng của học sinh 
tăng, và đã đến lúc thiết lập một tầm nhìn mới cho những gì học khu của chúng ta có thể thực hiện. Đây là thời điểm đưa các 
trường học của chúng ta–toàn bộ các trường–lên đến cấp độ tiếp theo. 

Tôi vẫn thường được hỏi về kế hoạch của mình đối với DCPS. Và tôi có khá nhiều ý tưởng. Nhưng chính quý vị, cộng đồng 
DCPS, biết rõ hơn ai hết về những gì các trẻ em và trường học của quý vị cần phải có để đạt được tiêu chuẩn toàn diện của 
mình về sự tuyệt vời. 

Trong vài tháng tới, tôi sẽ yêu cầu đưa ra tầm nhìn của quý vị dành cho DCPS. Sẽ phải làm những gì để mỗi học sinh, phụ 
huynh và thầy cô có thể bước vào ngôi trường của mình và cảm thấy hân hoan, tràn đầy cảm hứng và được ủng hộ? Làm thế 
nào chúng ta có thể thấm nhuần sự xuất sắc và công bằng ở tất cả các cấp độ của học khu?

Tôi sẽ tổ chức những cuộc trò chuyện tại các trường trên toàn thành phố cùng với gia đình và giảng viên, dẫn dắt các buổi tham 
gia tại mỗi khu phố, cũng như gặp gỡ với các nhà lãnh đạo đại diện cho niềm tin, cho các khu vực xung quanh và cộng đồng 
doanh nghiệp của chúng ta. DCPS cũng sẽ thiết lập một chiến dịch bổ sung, để mọi người có cơ hội thông báo về những ưu tiên 
sẽ định hướng cho chúng ta trong năm năm tiếp theo.

Tôi đang trông đợi quý vị chia sẻ thông tin phản hồi trung thực cùng với những giấc mơ cuồng nhiệt nhất của quý vị. Chúng ta là 
DCPS và cùng nhau, chúng ta có thể làm được điều đó.

Trân trọng,

Antwan Wilson
Hiệu Trưởng, Hệ Thống Học Khu Công Lập DC

ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI CỦA DCPS



Tìm hiểu thêm tại dcps.dc.gov/engage

Thứ Ba, 7 tháng 3 tại Ron Brown HS
4800 Meade Street, NE • Ward 7

Thứ Năm, 16 tháng 3 tại Roosevelt HS
4301 13th Street, NW • Ward 4

Thứ Ba, 21 tháng 3 tại Luke C. Moore HS
1001 Monroe Street, NE • Ward 5

Thứ Hai, 27 tháng 3 tại Deal MS
3815 Fort Drive, NW • Ward 3

Thứ Năm, 6 tháng 4 tại Turner ES
3264 Stanton Road, SE • Ward 8 

Thứ Ba, 11 tháng 4 tại Eastern HS
1700 East Capitol Street, NE • Ward 6

Thứ Năm, 13 tháng 4 tại Columbia Heights EC
3101 16th Street, NW • Ward 1

Thứ Hai, 24 tháng 4 tại SWW @ Francis-Stevens
2425 N Street, NW • Ward 2

Tất cả các buổi sẽ diễn ra từ 6:30 đến 8:30 tối. Có 
phục vụ bữa tối nhẹ và chăm sóc trẻ em. 

2012-2017 CAPITAL COMMITMENT

Quý vị không thể tới một buổi tham gia?  
Hãy tham gia chiến dịch bổ sung của 
chúng tôi!

TRỰC TUYẾN EngageDCPS.org

EMAIL   ofpe.info@dc.gov

THƯ DC Public Schools

 c/o Office of Family and  
 Public Engagement

 1200 First Street, NE

 Washington, DC 20002

MỤC TIÊU 1 Cải Thiện Tỷ Lệ Thành Tích
Ít nhất 70% học sinh của chúng ta sẽ thông thạo môn đọc và 
môn toán vào năm 2016-2017. Vào năm 2016-2017, chúng 
ta sẽ tăng gấp đôi số học sinh nâng cao lên hơn 3.800 ở môn 
đọc và hơn 4.700 ở môn toán.

MỤC TIÊU 2 Đầu Tư Vào Các Trường Học Khó Khăn

MỤC TIÊU 3 Tăng Tỷ Lệ Tốt Nghiệp

40 trường hoạt động kém nhất của chúng ta sẽ gia tăng tỷ lệ 
thành thạo thêm số điểm 40 phần trăm vào năm 2016-2017.

Vào năm 2016-2017, ít nhất 75% học sinh vào lớp 9 sẽ tốt 
nghiệp trung học trong bốn năm.

MỤC TIÊU 4 Cải Thiện Sự Hài Lòng
Vào năm 2016–2017, 90% số học sinh sẽ nói rằng các em 
thích ngôi trường của mình.

MỤC TIÊU 5 Tăng Tỷ Lệ Theo Học
DCPS sẽ gia tăng tỷ lệ theo học của mình đến năm 
2016-2017 lên hơn 50.000 học sinh.

DCPS đang hợp tác với các gia đình 
và các thành viên cộng đồng để hỗ 
trợ học sinh DCPS. Hãy tham gia cùng 
chúng tôi trong buổi họp sắp tới tại khu phố của 
quý vị:

LÊN TIẾNG về những ưu tiên cho trẻ  
em và trường học của quý vị.

GẮN KẾT với các thành viên khác của 
cộng đồng.

GẶP GỠ Hiệu Trưởng Antwan Wilson. 
CÁC BUỔI THAM GIA


