
PROFILE OF A KLEIN ISD LEADER 
 
In Klein ISD, Leaders ensure the development of the 
Profile of a Learner by being… 
 
STUDENT FOCUSED 
 
Relentlessly pursuing the success of EVERY student by... 
• Being driven by a sense of urgency and a focus on 

results 
• Insisting on high expectations and care for the whole 

learner 
• Setting ambitious goals and holding oneself 

accountable 
• Demonstrating a deep understanding of high-quality 

teaching 
• Rigorously analyzing data and using it to ensure 

student progress 
 
RELATIONSHIP DRIVEN 
 
Unwaveringly committed to serving others by... 
• Establishing a culture of trust, partnership, and 

collaboration 
• Skillfully communicating and gathering feedback from 

every voice 
• Always thinking "we" not "me" 
• Being culturally responsive and celebrating our rich 

diversity 
• Leading from our values including integrity, gratitude, 

humility and kindness 
 
 
 
PROMISE2PURPOSE   INVESTOR 
 
Deeply committed to the promise and purpose of others 
by... 
• Working interdependently to ignite and achieve our 

shared vision 
• Inspiring, coaching, encouraging, and developing 

others 
• Recognizing excellence and celebrating progress 
• Distributing leadership by empowering others 
• Consistently displaying a sense of possibility, optimism, 

and hope 
 
 

ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO KLEIN ISD 
  
Tại Klein ISD, Các Nhà Lãnh Đạo hỗ trợ sự phát triển Đặc 
Điểm Học Sinh bằng cách...  
 
CHÚ TRỌNG ĐẾN HỌC SINH  
 
Không ngừng hướng đến mục tiêu MỌI học sinh đều 
thành công bằng cách...  
• Được định hướng bởi sự ham muốn mạnh mẽ, và 

chú trọng đến kết quả  
• Quyết tâm duy trì các yêu cầu cao và quan tâm phát 

triển học sinh toàn diện  
• Đề ra các mục tiêu tham vọng và tự chịu trách nhiệm   
• Thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về khái niệm giảng dạy 

chất lượng cao  
• Tích cực phân tích dữ liệu và sử dụng kết quả phân 

tích để bảo đảm sự tiến bộ của học sinh  
 
ĐƯỢC ĐỊNH HƯỚNG BỞI MỐI QUAN HỆ  
 
Kiên định theo đuổi quyết tâm phục vụ những người khác 
bằng cách...  
• Thiết lập một nền văn hóa tin tưởng và hợp tác  
• Giao tiếp và thu thập hiệu quả ý kiến phản hồi của 

tất cả mọi người  
• Luôn nghĩ đến "chúng ta" chứ không phải là "bản 

thân tôi" 
• Ứng xử phù hợp văn hóa và đề cao thành phần đa 

dạng của chúng ta  
• Lãnh đạo dựa trên các giá trị của chúng ta, bao gồm 

sự liêm chính, lòng biết ơn, sự khiêm tốn và nhân 
hậu  

 
NHÀ ĐẦU TƯ PROMISE2PURPOSE  
 
Hết mình cống hiến cho lời cam kết và mục đích của 
những người khác bằng cách...  
• Cùng hợp tác để khơi nguồn và đạt được tầm nhìn 

chung của chúng ta  
• Tạo cảm hứng, hướng dẫn, khuyến khích, và phát 

triển những người khác.  
• Biểu dương kết quả xuất sắc và khen ngợi sự tiến bộ  
• Chia sẻ quyền lực lãnh đạo bằng cách trao quyền cho 

những người khác  
• Luôn thể hiện hình ảnh lạc quan, hy vọng, và đầy 

triển vọng  
 



FOREVER LEARNER 
 
Personally, modeling an insatiable desire to learn and 
improve by... 
•  Always seeking opportunities to continuously improve 

and grow 
• Thoughtfully disrupting the status quo 
•  Catalyzing innovation and embracing failing forward 
• Being joyful, reflective, transparent, and deliberate in 

applying our learning to transform the world 
 
 
FOR MORE INFORMATION, VISIT: VISION.KLEIN/SD.NET 

HỌC HỎI SUỐT ĐỜI  
 
Cá nhân người lãnh đạo nêu gương sáng về tinh thần 
không ngừng ham học hỏi và cải tiến bằng cách...  
•  Luôn tìm cơ hội không ngừng cải tiến và phát triển  
• Thận trọng "phá vỡ" thực trạng để phát triển  
•  Thúc đẩy sáng tạo và ủng hộ tinh thần học hỏi từ sự 

thất bại  
• Luôn vui vẻ, chín chắn, minh bạch, và thận trọng áp 

dụng phương pháp học tập của chúng ta để thay đổi 
thế giới  

 
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, HÃY VÀO WEBSITE: 
VISION.KLEIN/SD.NET 
 

 

 

 

 


