
Ø"Chúng tôi mong muốn học sinh của mình trở
thành những con người khoer majnh về thể
chất, giàu có về trí tuệ, có trái tim nhạy cảm và
có tinh thần trách nhiệm "

Mary Hyde DuVal
Headmistress (1910-1920)
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NHỮNG MỐC THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH 
PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC

CỦA TRƯỜNG ST. ANNE'S-BELFIELD
Khắc phục & Tái cấu trúc

(2003)
↓

Thu hút và khát vọng phát triển
(2011)

↓
Khẳng định vị trí & phát triển

(2017)



A STRATEGIC PLAN . . .
Tuyên bố về một tương lai nhà trường mong muốn …



KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH CỦA NHÀ 
TRƯỜNG

Ø Ngày 12 tháng 12:  Họp Hội đồng Quản
trị

Ø Ngày 9 tháng 1: Ban lãnh đạo nhà trường
Ø Ngày 10 tháng 1: Ủy ban Diversity and 

inclusion ( Đảm bảo sự đa dạng, không
bỏ sót) 

Ø Ngày 16 tháng 1: Hội đồng giáo viên với
Lili Powell

Ø Ngày 9 tháng 2: Ban chỉ đạo
Ø Ngày 13 tháng 2: Ủy ban Cố vấn Sinh

viên Hoa Kỳ
Ø Ngày 15 tháng 2: Hội Phụ Huynh với Lili

Powell
Ø Ngày 20 tháng 2: Hội đồng giáo viên với

Lili Powell

Ø Ngày 15 tháng 3: Ban chỉ đạo
Ø Ngày 23 tháng 3: Hội phụ huynh
Ø Ngày 1 tháng 4: Hội đồng Quản trị
Ø Ngày 12 tháng 4: Ban chỉ đạo
Ø Ngày 28 tháng 4: Hội cựu sinh viên
Ø Ngày 10 tháng 5: Ban chỉ đạo
Ø Ngày 22 tháng 5: Hội đồng Quản trị
Ø Ngày 15 và 18 tháng 8: Hội đồng giáo viên
Ø Ngày 11 tháng 10: Ban chỉ đạo
Ø Ngày 16 tháng 10: Hội đồng Quản trị
Ø Điều tra, tham khảo về các trường thuộc

nhóm IVY: Với phụ huynh, Sinh viên, 
giáo viên



BỐI CẢNH / MỤC ĐÍCH 
Ø Có những kết quả phản hồi phong phú, tích cực & những

kết quả nghiên cứu rộng rãi
Ø Đây là một giai đoạn thay đổi nhanh chóng mặt
Ø Đạt được sự rõ ràng trong công việc & xác định các công

việc cần ưu tiên
Ø Nhận thức hiểu rõ được thế mạnh của mình
Ø Tính độc lập, tự chủ
Ø Có những mục tiêu dài hạn
Ø Các trường đại đại học có triển vọng
Ø Ups & Downs ( Chuẩn bị cho những tình huống không ổn
định)

Ø Những triết lý, giá trị và mục tiêu cốt lõi mới và cập nhật
nhất



XÁC ĐỊNH NHỮNG MỤC TIÊUĐỒNG
THUẬN: 

PHẢN HỒI CỦA XÃ HỘI VÀ NGHIÊN CỨU
Ø Tạo lập được sự trọng và ngưỡng mộ của xã hội

đối với trường St. Anne's-Belfield
Ø Phát triển danh tiếng của nhà trường trên cả

phương diện vùng và trên toàn quốc gia, mang lại
lợi ích cho học sinh và sinh viên đã tốt nghiệp.

Ø Tin tưởng vào chuyên môn và sự cống hiến của
đội ngũ giảng viên và ban lãnh đạo

Ø Kết quả chất lượng vượt mức qui định chung
hoặc vượt những trường tốt nhất trong cả nước

Ø Xây đắp tính cách tốt, sự hòa nhập,  và hành vi 
đạo đức vẫn là những ưu tiên hàng đầu

Ø ”Hiểu rõ từng học sinh" là nhiệm vụ quan trọng
và là công việc cần tập trung nhiều thời gian.

Ø Con người trong thời đại kỹ thuật số và tương lai
của họ đòi hỏi một nền giáo dục khác

Ø Phát triển chuyên môn/Kiến thức dựa trên cả
nhu cầu của xã hội và ước vọng cá nhân

Ø Học các kỹ năng cũng quan trọng như việc tiếp
thu kiến thức

Ø Để bước chân vào môi trường học đại học và
ngoài xã hội,  Các cách thức truyền thống đang
dần được thay thế

Ø Những mong muốn đa dạng của các bậc phụ
huynh là lý do chúng tôi dành lượng thời gian
đáng kể trong công việc giảng dạy và điều hành.

Ø Nguồn lực hiện tại mở ra cho nhà trường khả
năng duy trì vị thế xuất sắc và đáp ứng những
mong đợi đa dạng

Ø Những quan điểm đa dạng và những mong muốn
khác nhau đối với chương trình thể thao liên
trường học ngày càng khó nắm bắt và đáp ứng
hết. 



NHỮNG PHẢN HỒI CHUNG GẦNĐÂY :
#1:
“Câu chuyện” ở St. Anne's-Belfield 
là thường xuyên xảy ra sự hiểu
nhầm . Luôn phải xác định nói sự
việc một cách chính xác, chủ động, 
thẳng thắn và không cần bào chữa
hay xin lỗi. 
Luôn có khoảng cách giữa nhận
thức và thực tế. 
Mọi người đều xác định rằng các
thông tin và phát ngôn sai lệch phải
được chỉ rõ ngay lập tức.

#2:
Khát khao thực hiện sứ mệnh cao
cả hơn.
Nhà trường không thể và không
nên áp đặt mọi thứ cho mọi người
Mong muốn có một sự đồng thuận
rõ ràng về tầm nhìn của St. Anne's-
Belfield
Mục tiêu là thiện chí của toàn cộng
đồng trường học để đạt được kết
quả sau tầm nhìn đó



CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI
Mã Honor của chúng tôi

Truyền thống/Hoạt động cầu nguyện của chúng tôi

Tuyên bố của chúng tôi về quan điểmĐa dạng và
Bao gồm không bỏ sót.



MỤC TIÊU CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔI

Truyền cảm hứng và chuẩn bị để đào tạo
ra một thế hệ tiếp theo gồm các công dân
gương mẫu và các nhà lãnh đạo có tầm

nhìn.



GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI
Ø Hòa nhập: Nuôi dưỡng những hành vi đạo đức, đáng kính và có trách nhiệm
Ø Tò mò: Thực thi mong ước của chúng tôi là luôn đặt câu hỏi, ham hiểu biết

và học hỏi suốt đời
Ø Đa dạng: Tìm tòi kiến thức, học hỏi và đánh giá lẫn nhau
Ø Sáng tạo: mong đợi và chấp nhận những tư duy khác biệt, cần thiết và sáng

tạo
Ø Trung gian: Trao cho học sinh quyền quyết định chủ động việc học tập của

mình
Ø Tác động: hoàn thành những việc có ý nghĩa, quan trọng vì một mục tiêu tốt
đẹp hơn.



TRIẾT LÝ CỦA CHÚNG TÔI
Ø Người giáo viên xuất sắc nuôi dưỡng tính cách tò mò bẩm sinh của mỗi đứa

trẻ. . .Tham gia cộng đồng từ lớp mầm non cho đến lớp 12, đó là một môi
trường với các mối quan hệ thân thiết là nền tảng để thành công và nơi mọi
đứa trẻ đều được hiểu rõ. . . Tính cách tò mò vừa là nguồn cảm hứng cho
học tập vừa là một yếu tố quan trọng để đạt được thành công. . . Kinh
nghiệm giáo dục truyền cảm hứng, thách thức, và kích thích tư duy sáng
tạo, cảm thông và tiến bộ . . . Kiến thức, kỹ năng, thói quen, và thái độ sẽ
cho phép họ theo đuổi ước mơ của mình trong một thế giới công nghệ phát
triển nhanh chóng . . . khuyến khích sinh viên khám phá và phát triển sự
đồng cảm, đa dạng về quan điểm, khả năng thích nghi, tính linh hoạt, khả
năng phục hồi, tính khách quan, sự tự tin và sáng tạo. . . Luôn mong ước cao
đạt tới những hành vi đạo đức tốt, không vị kỷ và chúng tôi luôn giữ giữ
vững cam kết xây dựng tính bao gồm triệt để, lòng tốt, lòng vị tha. 



KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 

Tạo dựng môi trường Giảng dạy truyền cảm
hứng &
học hành chăm chỉ

Xây dựng một Cộng đồng gần gũi, thân
thiết

Các nguồn tài nguyên có thể



XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIẢNG DẠY TRUYỀN CẢM
HỨNG &

HỌC HÀNH CHĂM CHỈ
Ø Luôn có phần thưởng cho việc chấp nhận rủi ro và

luôn có thất bại phía trước
Ø Chuẩn bị cho một tương lai không chắc chắn
Ø Cân bằng giữa sức khoẻ & và tiền bạc
Ø Luôn tạo văn hoá đọc
Ø Thấu cảm, nhận thức và sự khác biệt
Ø Yêu cầu quan trọng với con người ở kỷ nguyên số
Ø Xác định ngành học cho tương lai
Ø Hồ sơ cá nhân tốt trong nước và toàn cầu
Ø Xác định được những thước đo cho sự thành công



TẠO DỰNG MỘT CỘNG ĐỒNG THÂN THIẾT
Ø Thời gian, tốc độ và tạo sự cân bằng
Ø Độ chính xác của câu chuyện trong giao tiếp
Ø Sự đóng góp và khả năng lãnh đạo của học sinh
Ø Những khoảnh khắc có thể tiếp cận dạy dỗ học

sinh
Ø Đối tác và các nguồn tài nguyên cộng đồng có giá

trị
Ø Hợp tác giữa phụ huynh và trường học
Ø Sự đa dạng của đội ngũ giảng viên
Ø Giao tiếp sâu hơn, hiệu quả hơn



CÁC NGUỒN TÀI CHÍNH CÓ THỂ DUY 
TRÌ/TIẾP CẬN

Ø Khả năng tiếp cận các nguồn tài
chính và khả năng chi trả hiện có

Ø Văn hoá từ thiện
Ø Tài chính bền vững
Ø Tuyển sinh có lựa chọ
Ø Kế hoạch phát triển cơ sở vật

chất
Ø Sự cam kết và hỗ trợ của cựu

sinh viên



KHÁT VỌNG

ØNhững ý tưởng được nảy sinh trong quá trình
lập kế hoạch mà chúng tôi nêu ở đây như là
những đề xuất để làm thế nào thực hiện được các
mục tiêu chiến lược và là ví dụ về những sáng kiến
có thể biến chúng thành sự thực.



MONG MUỐN CÓ ĐƯỢC MỘT MÔI TRƯỜNG 
GIẢNG DẠY TRUYỀN CẢM HỨNG 

VÀ HỌC TẬP CHĂM CHỈ.
Ø Hỏi những câu hỏi chưa được trả lời
Ø Chia sẻ công việc với những người

khác
Ø Sử dụng thông tin hợp lệ, phù hợp, 

và đáng tin cậy
Ø Tạo môi trường sáng tạo thích hợp

cho những đầu óc sang tạo
Ø Hợp tác với phụ huynh về lịch trình

học tập của học sinh trong và ngoài
trường

Ø Phân công bài tập ở nhà có mục đích
rõ ràng

Ø Hiện đại hóa các nội dung môn học và
nhu cầu sau tốt nghiệp

Ø Áp dụng/hướng tới phương pháp
giảng dạy kiểu Phần Lan.

Ø Đào tạo thế hệ giáo viên kế tiếp
Ø Tạo sự hiện diện của yếu tố nước

ngoài
Ø Xuất bản và trình bày giới thiệu

chuyên môn của giáo viên
Ø Mở rộng các dịch vụ phát triển nghề

nghiệp



MONG MUỐN XÂY DỰNG MỘT CỘNG ĐỒNG 
THÂN THIỆN

Ø Xác định các tiêu chuẩn và kỳ vọng trong mối liên quan đến
các ưu tiên và thời gian

ØĐưa chương trình quan hệ cộng đồng vào lịch trình hàng tuần
ØĐánh giá và hoàn thiện giao tiếp giữa nhà trường và gia đình
Ø Xác định và cập nhật mục đích và vai trò của các tổ chức tình

nguyện của phụ huynh



MONG MUỐN DUY TRÌ CÁC NGUỒN LỰC 
BỀN VỮNG

Ø Thực hiện phương thức tuyển sinh need-blind admission.
Ø Sử dụng nguồn từ thiện để đạt được mục tiêu chiến lược và
đáp ứng nhu cầu vốn

Ø Lấp " sự thiếu hụt tài chính” hàng năm
Ø Huy động quỹ cho những kế hoạch lớn
Ø Tăng cường sự cam kết và hỗ trợ của cựu sinh viên



KHÓA HỌC/ KẾ HOẠCH  CAMPUS 
MASTER PLANS.

√ Giai đoạn I: Làng Học và Trung tâm Scott về Nghệ
thuật & Khoa học
√ Giai đoạn II: Greenway Rise Student Commons 
và Phòng ăn
√ Giai đoạn III: Grisham Hall
Ø Giai đoạn IV: Việc cải tạo học đường
Ø Giai đoạn V: Điền kinh (phòng thể dục mới, sân tập bổ sung)
Ø Giai đoạn VI: Xây mới ký túc xá và khu ăn ở của học sinh



MASTER PLAN: GREENWAY RISE



MASTER PLAN: GREENWAY RISE



MASTER PLAN: GREENWAY RISE



MASTER PLAN: ATHLETICS



MASTER PLAN: ATHLETICS







MASTER PLAN: RESIDENTIAL LIFE



MASTER PLAN: RESIDENTIAL LIFE



HỖ TRỢ BAN ĐẦU
Ø Hỗ trợ Tài chính & Truy cập: 550,000K
Ø Không hạn chế đối với Kế hoạch Chiến lược: $ 250K
Ø Hỗ trợ Học tập (K-8): $ 375K
Ø Hỗ trợ Học tập (9-12): 150.000 USDQuỹ PD của giáo viên: 150,000K
Ø Chương trình Phát triển Lãnh đạo của Trường: $ 150K
Ø Các đội thiết kế chương trình giảng dạy: $ 100K
Ø Khoa học Máy tính & Mã hóa: $ 85K
Ø Trung tâm Châu Á ở Thượng Hải (khai trương năm 2018): 50,000K
Ø Đầu tư hồi bất động sản: 2 triệu đô la Mỹ



CÁC BƯỚC TIẾP THEO: THỰC HIỆN
Các phiên họp phổ biến thông tin:

Ø Các nghiên cứu tiên tiến và tương lai của chương trình AP
Ø Trò chuyện Chương trình Giáo dục mô hình dọc và ngang
Ø Chương trình thể thao phù – là một sứ mệnh
Ø Giảng dạy và Học tập trong Thời đại Kỹ thuật số
Ø Dành thời gian cho học sinh, giáo viên và phụ huynh
Ø Tương lai của môi trường đại học và thị trường việc làm
Ø Xây dựng quan hệ đối tác cộng đồng
Ø Nuôi dạy con người trong thời đại kỹ thuật số và quản lý truyền

thông xã hội
Ø Ưu tiên và Tài trợ Dự án Vốn
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"Hai mươi năm nữa bạn sẽ thất vọng bởi
những việc mà ngày hôm nay bạn đã không

làm hơn là những gì bạn đã làm . Vậy hãy mở
nút thắt dây thừng ra. Đưa thuyền rời khỏi
bến cảng neo đậu an toàn. Hãy căng buồm

lên đón gió. 
Tìm hiểu. Mơ tưởng. Khám phá. ”

~ Mark Twain



SỰ CÔNG NHẬN
Virginia:
Ø Best Boarding High Schools in 

Virginia:  #2 of 19
Ø Best Private K-12 Schools in Virginia: 

#3 of 67
Ø Best Private High Schools in Virginia: 

#4 of 103
Ø Best College Prep Private High 

Schools in Virginia: #4 of 102
Ø Best High Schools for STEM in 

Virginia: #5 of 147

National:
Ø Best Boarding High Schools in 

America: #53 of 264
Ø Best Private K-12 Schools in America:

#112 of 1,869
Ø Best Private High Schools in America: 

#203 of 3,497
Ø Best College Prep Private High 

Schools in America: #221 of 3,434
Ø Best High Schools for STEM in 

America:  #313 of 4,400

From Niche.com



TÓMTẮT . . .
Ø Nắm đà
Ø Luôn tạo sự rõ ràng trúng mục tiêu
Ø Sẵn sang chấp nhận rủi ro
Ø Mong muốn trở thành một trong những ngôi

trường tốt nhất
Ø Chuẩn bị để sinh viên của chúng ta sẵn sàng

bước vào một tương lai chưa định rõ
Ø Hợp tác với cha mẹ
Ø Trao quyền cho các chuyên gia
Ø Phát hiện tìm kiếm những nguồn lực mới
Ø Cân bằng và quản lý được thời gian và nhiệm

vụ cần hoàn thành.


