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Hãy để kỹ năng của bạn bay vọt lên tại Benson. Trường Trung học Bách 
khoa Benson là trường trung học chuyên môn Giáo dục Kỹ thuật Nghề 
nghiệp (CTE) bốn năm hàng đầu của Portland, được thành lập vào năm 
1917. Benson cung cấp sự nghiêm ngặt trong học tập và đào tạo thực 
tế để chuẩn bị cho các học sinh vào đại học và lực lượng lao động có 
kỹ năng cao, được trả lương cao trong thế kỷ 21 . 
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Trường Trung Học
Bách Khoa

Curtis Wilson Jr.
Hiệu trưởng

“Các học sinh Trường Benson là 
những học sinh được chuẩn bị cho 
các tình huống thực tế trong lực 
lượng lao động. Bằng tốt nghiệp 
Trung học Benson mở ra cánh cửa 
cho các học sinh bắt đầu cuộc hành 
trình suốt đời khi họ dấn mình vào 
con đường tương lai của họ. ”

Trong một môi trường thúc đẩy sự đa 
dạng, sứ mệnh của Benson là tích hợp 
giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp thực 
hành và học thuật cốt lõi ngày hôm 
nay cho những đổi mới của ngày mai.

Các mục tiêu của chúng tôi

Nhân viên Benson tin rằng các học 
sinh:

Màu Xanh lam xẫm, 
màu cam, Techster, 
Gear Logo, biệt danh 
phi hành gia

Áp dụng các khái niệm học thuật 
vào các tình huống thực tế.
Tích hợp nội dung kỹ thuật và học 
thuật trong việc học tập của mình.
Khám phá các lĩnh vực nghề nghiệp 
và kỹ thuật, sau đó chọn một học 
viện.
Trải nghiệm học tập trong lớp học 
và tại nơi làm việc.
Tốt nghiệp với các kỹ năng nghề 
nghiệp và đại học nâng cao.
Làm tình nguyện viên, sử dụng các 
kỹ năng nghề nghiệp và kỹ thuật 
của mình.

Trường Trung Học Bách Khoa Benson

Nhiệm vụ và các Giá trị của chúng tôi 

Thông tin về trường 
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Các giảng viên có trình độ chuyên môn kết hợp kiến thức kỹ thuật chuyên nghiệp với nền tảng học thuật cần thiết 
để thành thạo. Các học sinh bắt đầu từ lớp 9 khám phá cả ba học viện nghề nghiệp và chọn một học viện chuyên 
môn cho trải nghiệm từ lớp 10 đến lớp 12.

Trường Benson Tech hiện đang ở Khuôn Viên Trường Marshall trong khi khuôn viên trường cố định đang được cải 
tiến. Việc hiện đại hóa hoàn toàn khuôn viên phía đông bên trong bắt đầu vào mùa hè năm 2021 và dự kiến hoàn 
thành vào năm 2024. Dự án hiện đại hóa sẽ hoàn toàn tái cấu hình không gian học tập trong khi tập trung vào 
việc bảo tồn lịch sử. Tìm hiểu thêm về thiết kế và lập kế hoạch của Benson tại www.pps.net/Page/1838.

“Trường Trung học Bách khoa 
Benson đã chuẩn bị cho tôi thành 
công khi học đại học và trong sự 
nghiệp của tôi mà không một 
trường nào khác ở Portland có 
được. Trải nghiệm thực tế trong 
các cơ sở hiện đại và các lớp học 
công xưởng đã dạy cho tôi những 
bài học cuộc sống mà tôi vẫn sử 
dụng hàng ngày. "

Jacob Patterson,
Giáo viên phát thanh 
và Cựu học sinh Benson

Việc theo học tại Học viện Khoa 
học Sức khỏe đã giúp tôi học 

hỏi các kỹ năng kỹ thuật và 
thông tin về lĩnh vực y tế. Ngoài 
ra, tôi học được rằng việc chăm 

sóc sức khỏe không chỉ là về 
kiến thức y tế mà tầm quan 

trọng của lòng nhân ái. Điều đó 
thực sự giúp hiểu quan điểm 

của điều quan trọng là có được 
sự đồng cảm và lòng trắc ẩn với 

mọi người như thế nào.”

Bea Cardenas 
Lớp Tốt Nghiệp 2022

Trường Trung Học Bách Khoa Benson

Những Điểm Nổi Bật của Trường
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Benson cung cấp nhiều hoạt động ngoại khóa bao gồm các môn 
thể thao: Cổ vũ, Chạy việt dã, Bóng đá, Đội vũ công, Bóng 
chuyền, Bóng rổ, Đấu vật, Baseball, Softball, Quần vợt, Điền kinh 
và Golf. 

Các tổ chức Lãnh đạo và Công nghệ nghề nghiệp: Hội Danh dự 
Quốc gia, Skills USA, và Health Occupations Students of America 
hoặc HOSA. Các câu lạc bộ học sinh: Người máy, Đa dạng, Key, 
MEChA, Hội học sinh Da đen, GSA và nhiều hơn nữa.

Các Chương trình Hỗ trợ Học sinh: Escalera, AVID, Cố vấn Đại 
học sau Benson, Cố vấn Nghề nghiệp Aspire, Cố vấn của PSU 
trong các khóa học AP/AVID, Dạy kèm Toán, Trung tâm Y tế Học 
sinh OHSU- Richmond Clinic.

Các học sinh của chúng tôi
Các học sinh Benson là:
• Đa dạng - Benson là một trong những trường trung học đa dạng nhất 
trong vùngTây bắc, với số học sinh da trắng, người La tinh, người Mỹ 
gốc Phi, người Mỹ bản địa và học sinh Mỹ gốc Á cùng bằng nhau. 
Benson thúc đuổi một môi trường tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau để 
chuẩn bị cho các học sinh xuất sắc trong một xã hội toàn cầu.

• Tập trung vào đại học và nghề nghiệp - Các học sinh có thể đạt được 
tín chỉ đại học trong các lớp AP và Dual-credit trong cả các lớp học 
thuật và Công nghệ nghề nghiệp qua PCC và MHCC. Hơn 2/3 học sinh 
Benson vào trường cao đẳng hoặc đại học hai năm hoặc bốn năm ngay 
sau khi tốt nghiệp. 15% khác theo học các trường thương mại kỹ 
thuật/nghề nghiệp, trong khi một số tham gia lực lượng lao động hoặc 
theo đuổi các lựa chọn khác.

Sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp
Các học viện của Benson cung cấp một quá trình nghiên cứu nghiêm 
ngặt, xây dựng kỹ năng và thực tập hoặc học nghề trong ba lĩnh vực  
nghề nghiệp có nhu cầu cao. 

Học viện Thiết kế và Truyền thông
• Công nghệ nhiếp ảnh/video
• Thiết kế Web/Video cho Web
• Đài phát thanh KBPS (đài phát thanh công cộng do học sinh điều hành)
• Kỹ thuật Khoa học Máy tính

Học viện Khoa học Sức khỏe
• Trợ lý Y tế/Chuyên môn
• Y tá/Trợ lý y tá 
• Trợ lý nha sĩ

Học viện Công nghệ và Đổi mới
• Công nghệ sửa xe
• Công nghệ Xây dựng nhà
• Công nghệ điện tử
• Công nghệ sản xuất

Trường Trung Học Bách Khoa Benson

Thể thao và 
Hoạt động

Nghệ thuật 
Biểu diễn và 
Thị Giác

Các hỗ trợ 
học sinh 


