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 Kính trọng 
Nhà trường là một cộng đồng tin 
tưởng rằng mỗi người đều được 
tạo nên giống hình ảnh Chuá.

Chúng ta kết hợp và chấp nhận các 
nguồn gốc và tín ngưỡng khác nhau.
Chúng ta phản ảnh và quan tâm tới 

các lời dạy và bài học mới.
Chúng ta tôn trọng, thu nhận và nuôi 

dưỡng con người toàn diện.

 Trách nhiệm 
Nhà trường thẳng thắn và có trách 
nhiệm trong việc học, có tính độc 

lập, biết hợp tác và suy nghĩ. 
Chúng ta có Mục đích để hướng dẫn và 

suy nghĩ trong việc học hành.
Chúng ta có trách nhiệm tương trợ lẫn 

nhau trong việc học.
Chúng ta cùng nhau làm việc để đạt 

được mục đích chung.

 Quan hệ 
Nhà trường là một cộng đồng 
học hành và khuyến khích tin 

tưởng lẫn nhau trong các quan 
hệ hợp tác và tích cực.

Chúng ta nói chuyện thoải mái với 
nhau.

Chúng ta học những kinh nghiệm và 
kiến thức lẫn nhau.

Chúng ta khuyến khích nhau trong 
học hành.

 Kiên trì 
Nhà trường khuyến khích học 

hành với một tinh thần tích cực 
qua chấp nhận khó khăn, đa 

dạng và ý kiến xây dựng.
Chúng ta cho và nhận những ý kiến 

đóng góp để học hành tốt hơn.
Chúng ta tích cực đương đầu với 

những thử thách.
Chúng ta dám chấp nhận thử thách 

và học hỏi từ những sai lầm của mình.

 Tôn trọng 
Nhà trường là một cộng đồng hỗ 
trợ, an toàn và bao gồm giá trị 

học hành suốt đời.
Chúng ta tin rằng ai cũng có thể học 

được.
Chúng ta dùng các nghiên cứu và số 
liệu để giúp trong giảng dạy và học 

hành
Chúng ta phục vụ cho các nhu cầu 
học khác nhau một cách hữu hiệu.
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