At Spring Parks Primary School we have a strong set of core values:
Respect
– we develop knowledge and promote actions that demonstrate our understanding and recognition of each
person and our environment at school and in the broader community.
Engagement – we participate with enthusiasm and a sense of commitment in all opportunities for learning, in every facet of
school life.
Achievement – students and staff are constant learners, continually seeking new knowledge and skills, celebrating and
sharing our learning achievements with parents and the community.
Community – we embrace the diversity of the local area and welcome each family to the Spring Parks PS community,
knowing that we each have something to learn from and contribute to each other.
Hope we are a positive community of families, staff and students working in partnership to create a future that sees
every individual valued in and contributing to their world.
Tôn trọng (Respect) – chúng tôi phát triển kiến thức và khuyến khích những cử chỉ thái độ nhằm thể hiện sự hiểu biết và
công nhận mỗi cá nhân ,hoàn cảnh nhà trường và cộng đồng .
Tham gia (Engagement)_chúng tôi tham gia với sự nhiệt tình và quyết tâm đối với tất cả các cơ hội học tập và tham gia tất
cả mọi sinh hoạt học đường.
Thành tựu (Achievement)
– học sinh và giáo viên đều thể hiên tinh thần học tâp kiên trì, luôn tìm hiểu những kiến thức
và kỹ năng mới, ca ngợi và chia sẻ những thành tựu đạt được trong học tập cùng với phụ huynh và cộng đồng.
Cộng đồng (Community) – chúng tôi đón nhận sự đa dạng của địa phương và đón chào mỗi gia đình đến với cộng đồng
trường tiểu học Spring Parks, và hiểu rõ rằng mọi người trong chúng ta đều có một gì đó để học hỏi và đóng góp qua lại.
Hy vọng (Hope) - chúng ta là một cộng đồng gia đình tích cực, các thầy cô và học sinh cùng làm việc trong quan hệ đối tác
nhằm tạo ra một tương lai và nơi đó giá trị của từng cá nhân và sự đóng góp cho xã hội được đề cao .

在春園小學裏我們有一套濃厚的核心價值觀:
尊重 - 我們發掘知識，促進能夠展示我們的理解的活動和認同每一個人與及在學校環境和廣泛的社群。
投入 - 我們熱誠的參與，並承諾在學校生活的每一個層面，緊握所有的學習機會。
成就 - 學生和教職員都不斷學習,不斷尋求新的知識和技能，與家長及社群慶祝和分享我們的學習成就。
社區 - 我們環抱本地區的多元文化，歡迎每一個在春園小學的家庭，知道我們每個人都可以互相學習和
互相貢獻。

希望 -我們是積極的家庭、教職員和學生團體，攜手合作去創造一個可見到每人的價值觀
及貢獻給他們的世界的未來。
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