Giới thiệu
CÖ Quan The Partnership for Change (H¶i C¶ng Tác Thay ñổi) là một tổ chức hỗ trợ Burlington và Winooski
để thiết lập lại hệ thống trường học để trở thành học sinh làm trung tâm. Mục tiêu của chúng tôi là giúp
đỡ nhà trường làm viŒc tốt hơn để tất cả học sinh sau khi tốt nghiệp có nh»ng kỹ năng cần thiết để thành
công trong một xã hội thay đổi nhanh chóng và phức tạp hiện tại.
Hiện tại, các trường học của chúng ta áp dụng những chính sách gần giống như một trăm năm trước
đây. Chúng tôi biết rằng là mỗi học sinh học khác nhau theo những cách khác nhau, nhưng nhà trường
của chúng ta vẫn tiếp tục dạy cho tất cả học sinh đều giống như nhau.
Nhưng điều này đang thay đổi. Để thực hiện và đáp ứng nhu cầu cho mỗi học sinh, nhà trường cần phải
đặt học sinh làm trung tâm cho sự giáo dục. Nhà trường cần phải thay đổi cách dạy học cho mỗi cá
nhân học sinh. Nếu các học sinh có thể tìm hiểu về những điều mà họ quan tâm và kết nối học tập cho
thế giới bên ngoài lớp học, tất cả những người trẻ tuổi của chúng ta sẽ tốt nghiệp trung học chuẩn bị cho
một tương lai tươi sáng và đầy hy vọng.
Cơ Quan Partnership for Change được tài trợ từ Nellie Mae Education Foundation (Quỹ Giáo Đục).
Lĩnh Vực Tâm Trung
Chúng tôi đang làm việc để cải thiện các trường học của chúng ta trong năm lĩnh vực quan trọng:
Môi Trường Giảng dạy và Học Tập
● Mở rộng dạy và học ngoài lịch trình truyền thống và các bức tường lớp học
C¶ng Tác Gi» Gia ñình và Trường Học
● Cho tất cả các gia đình cộng đồng chúng ta có tiếng nói trong giáo dục
NÓi kết thanh niên và lãnh đạo
● Nâng cao năng lực và hợp tác với các bån trÈ tåi Burlington và Winooski
Cộng đồng học tập
● Mở rộng cơ hội học tập cho các cộng đồng
Cá Nhân Hóa và H†c TÆp Thành Thạo
● Sử dụng hÒ sÖ nghiên cứu và š ki‰n cộng đồng để xác định những nhu cÀu h†c sinh để ÇÜ®c

thành công sau khi tÓt nghiŒp trung h†c.
● Cho phép học sinh ch†n con đường riêng để được thành công.
Tham gia với chúng tôi
CÖ Quan The Partnership for Change (H¶i Cộng Tác Thay ñổi) cÀn tất cả mọi người tham gia trong viŒc
tu sửa trường học của chúng ta. Chúng tôi tin rằng s¿ hiŒp tác cûa h†c sinh, giáo viên, phụ huynh, các
quản trị viên, và các nhà lãnh đạo cộng đồng có thể di chuyển các trường học của chúng ta về phía trước.
Có rất nhiều cách để tham gia vào công việc của chúng tôi. Xin liên hệ Eric Agnero, phối viên Truyền
thông, tại 802-793-1747 hoặc eric@partnershipvt.org Ç‹ bi‰t thêm chi ti‰t.
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