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Ban Giám Hiệu hiểu rằng tất cả các học sinh trong học khu, bất kể giới tính, nguồn gốc sắc tộc 
hoặc chủng tộc đều có quyền hưởng các lợi ích của một nền giáo dục tốt như nhau. Các cơ hội về 
giáo trình học sẽ không phân biệt đối xử về giới tính.  

Tất cả các nhân viên của học khu đều có trách nhiệm bảo đảm rằng các trở ngại về định kiến, 
phân biệt đối xử và không quan tâm sẽ không ảnh hưởng tới việc học tập. Chất lượng của các cơ 
hội học tập có thể đạt được khi trường, phụ huynh và cộng đồng cung cấp các điều kiện giúp mỗi 
học sinh phát triển tới mức khả năng tối đa.  

Ngày càng có nhiều cơ hội học tập hơn cho tất cả học sinh, bất kể giới tính, chủng tộc hoặc sắc 
tộc.  

Cuối cùng, Ban Giám Hiệu hiểu rằng việc công nhận sự bình đẳng về giới tính trong môi trường 
học đường khuyến khích sự tham gia của các học sinh trong tất cả các khóa học mà trường cung 
cấp.  
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