
PROFILE OF A KLEIN ISD LEARNER 
 
PATHWAY EXPLORER  
 
Relentlessly pursues excellence by being... 
• A goal-oriented problem-solver 
• Self-reflective and self-disciplined 
• Innovative and creative 
• Optimistic and hopeful 
 
 
 
EQUIPPED SCHOLAR 
 
Thoroughly prepared for future success by being... 
• College, career, and life ready 
• Financially literate 
• Emotionally intelligent and culturally responsive 
• Adaptable and empathetic 
• An interconnected global citizen 
 
 
VALUES-DRIVEN LEADER  
 
Unwaveringly committed to serving the greater good by... 
• Building positive and productive relationships 
• Thinking "we" not "me" 
• Collaborating and communicating skillfully 
• Celebrating diversity and acting with integrity 
• Being grateful, kind, joyful, honest, and selfless 
 
 
FOREVER LEARNER 
 
Insatiably desires to improve and grow by... 
• Embracing challenges and failing forward 
• Thinking critically 
• Possessing a healthy sense of self 
• Exhibiting curiosity, humility, perseverance, and 

resilience 
 
OR MORE INFORMATION, VISIT: VISION.KLEIN/SD.NET 
 

ĐẶC ĐIỂM HỌC SINH KLEIN ISD 
 
TÌM HƯỚNG ĐI   
 
Không ngừng theo đuổi mục tiêu kết quả xuất sắc bằng 
cách...  
• Biết giải quyết vấn đề trong khi vẫn chú trọng đến mục 

tiêu  
• Tự rút kinh nghiệm và tự chủ  
• Sáng tạo và cách tân  
• Lạc quan và luôn hy vọng  
 
HỌC GIẢ ĐƯỢC TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ  
 
Chuẩn bị kỹ cho thành công trong tương lai bằng cách ... 
• Chuẩn bị sẵn sàng cho đại học, nghề nghiệp, và cuộc 

sống  
• Nắm vững kiến thức tài chánh  
• Nhạy cảm và ứng xử phù hợp văn hóa  
• Dễ thích nghi và đồng cảm  
• Là công dân kết nối toàn cầu  
 
NHÀ LÃNH ĐẠO DỰA TRÊN CÁC GIÁ TRỊ  
  
Cam kết vì mục tiêu to lớn hơn bằng cách... 
• Xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp và hữu ích  
• Nghĩ đến "chúng ta" chứ không phải là "bản thân tôi"  
• Giao tiếp và hợp tác hiệu quả  
• Đề cao thành phần đa dạng và hành động liêm chính  
• Luôn tỏ lòng biết ơn, nhân hậu, vui vẻ, trung thực, và 

vị tha  
 
HỌC HỎI SUỐT ĐỜI  
 
Luôn mong muốn cải tiến và phát triển bằng cách...  
• Ủng hộ những khó khăn thử thách và rút kinh nghiệm 

từ thất bại  
• Tư duy phản biện  
• Luôn tự tin ở bản thân  
• Thể hiện sự hiếu kỳ, hài hước, kiên nhẫn, và bền bỉ  
 
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, HÃY VÀO WEBSITE: 
VISION.KLEIN/SD.NET 
 
 

 

 


