
Giao tiếp hiệu quả 
bằng nhiều 

phương thức và 
với nhiều đối 

tượng

Ứng dụng các khái 
niệm và nguyên 
tắc học thuật cốt 

lõi cho nhiều 
ngành khác nhau

Lập luận và giải 
quyết vấn đề một 
cách có phản biện 

& sáng tạo

Định hướng & 
thực hiện trách 

nhiệm cuộc sống 
và công dân
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Trau dồi kiến 
thức & Phát 
triển cá nhân

Giải quyết 
vấn đề 

Giao tiếp 
hiệu quả

Duy trì sức khỏe thể 
chất và tinh thần 

Tôn trọng 
sự khác 

biệt/đa dạng

Thành thạo kỹ 
năng sống/

tự chủ 

(Xem RCW 28A.150.210)

Ý nghĩa của 
chứng chỉ:  

Học sinh sẵn 
sàng để thành 

công trong lĩnh 
vực học tập ở 

cấp độ giáo dục 
sau trung học, 
kiếm được việc 
làm thu nhập 
tốt, thực thi 

quyền công dân 
và có các kỹ 

năng để học hỏi 
suốt đời.

(Xem RCW 28A.230.090)
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Có sự tự tin
Áp dụng được 

kiến thức
Đặt mục tiêu cá 
nhân có ý nghĩa

Trau dồi kiến 
thức & Phát 
triển cá nhân

Giải quyết 
vấn đề

Tư duy phản biện
Thể hiện tính kiên 

cường
Đam mê sáng tạo

Giao tiếp 
hiệu quả

Làm việc nhóm
Hợp tác

Giải quyết xung đột

Duy trì sức khỏe 
thể chất và tinh 

thần

Trau dồi sức khỏe thể 
chất và tinh thần 

Nuôi dưỡng sự đồng 
cảm

Xây dựng mối quan hệ

Tôn trọng sự 
khác biệt/
đa dạng

Hòa nhập với cộng 
đồng

Đóng góp vào trách 
nhiệm chung 

Có năng lực văn hóa

Thành thạo kỹ 
năng sống/

tự chủ

Chủ động 
Hiểu biết về tài chính và 

kỹ thuật số 
Biết vận dụng các 

nguồn lực

Học sinh tốt nghiệp 
Tiểu bang Washington...


