Стратегічний план
Наш план
Ми надаємо можливість усім у нашій громаді,
відчувати себе прийнятими, робити свій внесок і бути
успішними у цьому радикально мінливому світі.

Загальні цінності
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Інклюзивність

Ми зобов'язуємося розвивати інклюзивне
співтовариство людей які мають подібні думки, із щирою
повагою до різних культур, самобутності та здібностей
інших.

Знання реального світу
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Ми зобов'язуємося створити атмосферу та надати
нашим учням практичний досвід, що допоможе
розвивати та застосовувати відповідні навички та
знання у реальному світі.

Ваш голос

Ми зобов'язуємося почути голос кожного, визнати,
підтвердити що ви почуті і дати відповідь, оскільки ми
постійно рухаємось уперед, разом із суспільством яке
нас оточує.

Соціальний та емоційний досвід

Ми зобов'язуємось створити культуру, яка буде
охоплювати всіх, навчати, моделювати та застосовувати
отриманий досвід, на соціально-емоційному рівні,
взаємодіючі з усіма зацікавленими сторонами.

Наполегливість

Ми зобов'язуємося створити атмосферу для отримання
знань, яка моделює та виховує наполегливість у
подоланні труднощів та сміливість у прийнятті
ризикованих рішень у певних ситуаціях.

Об'єктив справедливості
Використовуючи правила, практику, програми та рішення San
Juan Unified робитиме все для того, щоб змінити думку про те,
які учні мають більший ризик недоотримати певні знання за
рахунок використання об'єктивної справедливості для усунення
існуючих перешкод для конкретних груп населення.

Сфери що потребують уваги
Школи з привітною атмосферою, які враховують та
відповідають соціальним та емоційним потребам наших учнів,
формуючи основу для академічного успіху. Ми розуміємо, що це
досягається за рахунок постійного вдосконалення
цілеспрямованих спільних зусиль, спрямованих на таке:

Об’єднання різних груп у школах
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Дбайливий персонал школи активно підтримує стосунки
з громадськістю, визначаючи те, що вже є й існуючі
потреби, надаючи учням та їхнім сім'ям ресурси, щоб
допомогти їм отримати доступ до кращих програм, які
можуть запропонувати наші школи.

Здорова атмосфера для соціальноемоційного зростання

Усі працівники школи створюють інклюзивну, безпечну,
справедливу атмосферу, враховуючи культурні
особливості та створюючи здорову атмосферу,
інтегруючи соціальний та емоційний розвиток, що
сприятиме нашим учням успішно навчатися.

Захоплюючі програми навчання

Всі викладачі залучають і підтримують кожного учня у
процесі навчання, допомагаючи їм у складних ситуаціях,
розвиваючи навички, знання та досвід, через розвиток
критичного мислення, спілкуючись один з одним,
співпрацюючи та розвиваючи громадянський світогляд.

Чіткий шлях до світлого майбутнього

У наших школах ми допомагаємо кожному учню
розкрити його безмежний потенціал і за допомогою
скоординованих зусиль готуємо їх до вступу до коледжу,
отримання професії та світлого майбутнього, з
безмежними можливостями.

