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Trường Lincoln đã tổ chức kỷ niệm một trăm năm mươi năm thành lập cách 
đây ba năm và tự hào là trường trung học công lập đầu tiên của Oregon, 
được thành lập vào năm 1869. Trong suốt lịch sử này, các học sinh Lincoln 
đã thể hiện sự tham gia tích cực, khả năng lãnh đạo, sự quan tâm và tò mò 
về thế giới xung quanh, làm việc để thay đổi thực sự và cải thiện trong xã hội. 
Trường Lincoln sẽ chuyển đến ngôi trường hiện đại, được xây dựng lại hoàn 
toàn trong cùng một khuôn viên vào Tháng 8 Năm 2022. Trường Lincoln 
được biết đến với những giáo viên tận tâm, ban quản lý trường học lâu năm, 
và các chương trình thể thao và ngoại khóa mạnh mẽ. Địa điểm tốt ở trung 
tâm thành phố của Lincoln cho phép tạo ra các mối quan hệ đối tác quan 
trọng và dễ dàng tiếp cận với Đại học PSU, Bảo tàng Nghệ thuật Portland, 
chính quyền Portland, Hiệp hội Lịch sử Oregon, OHSU, và một loạt các cơ 
hội thực tập cũng như các cơ hội làm việc và giáo dục khác. Tất cả học sinh 
đều nhận được thẻ TriMet miễn phí cho phép các chuyến đi khảo sát xa hơn 
và dễ dàng sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, các tuyến Xe 
Max và Xe buýt, chỉ cách cửa trường vài bước chân. 

LINCOLN
Trường Trung Học

Sứ mệnh của Lincoln là phát triển 
những nhà tư tưởng toàn cầu được 
truyền cảm hứng, những người đang 
hướng tới một thế giới công bằng và 
hòa bình hơn. Các giá trị "Go Cards" 
của chúng tôi bao gồm Suy nghĩ toàn 
cầu, Cởi mở, Quan tâm, Vị tha, Tôn 
trọng, Tận tâm, Hỗ trợ. 

Màu đỏ & Màu trắng Cardinals, Truyền 
thống bao gồm "Hội chợ câu lạc bộ", 
"Đêm triển lãm" dành cho sự học tập 
của học sinh, Cuộc biểu diễn nghệ thuật 
PopCycles, các nhóm học sinh cùng sở 
thích lâu đời, Buổi trình diễn nghệ thuật 
thị giác, Đêm IB/AVID/CTE, "Paint the 
Patio", " Senior Sunrise, "Hoop-Fest", 
Các buổi hội họp toàn thể học sinh Tinh 
Thần và Đa văn Hóa, người hâm mộ 
FLOCK tại các sự kiện, v.v.

"Lincoln là một trường học mà 
các học sinh được khuyến khích 
và hỗ trợ để trở thành những 
người tìm hiểu, khám phá đam 
mê và tìm thấy tiếng nói của mình 
như những nhà lãnh đạo địa 
phương và toàn cầu mới nổi."

Peyton Chapman
Hiệu trưởng
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Thể thao cấp 6A cho tất cả các môn thể thao PIL (Football, 
Bóng đá, Bóng chuyền, Chạy việt dã, Bơi lội, Đấu vật, Bóng 
rổ, Quần vợt, Golf, Baseball, Softball, Điền kinh) và một loạt 
các Câu lạc bộ Thể thao bao gồm Thuyền buồm, Chèo 
thuyền, Trượt tuyết, Trượt tuyết trên ván.

Điều phối viên IB, Điều phối viên đại học, Điều phối viên nghề 
nghiệp, AVID, Trung tâm Viết, Các học sinh kèm học cho nhau, 
Nhà tâm lý học và nhóm tư vấn, Huấn luyện viên về việc đi học 
đều đặn/tham gia, LCSW, hợp tác với Western Psychological, 
Chương trình Peace in Schools Mindfulness.

Lincoln là một Trường Tú tài Quốc tế (IB) với các chương trình AVID và CTE mạnh mẽ trong Kỹ thuật Âm thanh, 
Kinh doanh, Khoa học Máy tính, Ẩm thực, Truyền thông Đại chúng và Thiết kế Sản phẩm. Các học sinh cũng có 
thể kiếm được tín chỉ đại học qua các môn học Giáo dục và Triết học từ Đại học PCC và PSU.

“Trường Lincoln mang đến một cơ hội 
thực sự tuyệt vời để thúc đẩy bản thân 
trong việc học tập & thăng tiến về mặt 
xã hội và trí tuệ. Có sở thích cho tất cả 
mọi người. "
- Học sinh Trường LHS

“Cộng đồng được tạo ra trong cả hai 
chương trình IB và AVID thực sự đặc 
biệt. Tôi gặp những người mà có thể 
không bao giờ kết bạn ngoài trường học 
- Học sinh 

“Điều tôi yêu thích ở Lincoln là ngôi 
trường không những chỉ chuẩn bị cho 
bạn vào đại học mà còn tạo ra bầu 
không khí cho các cuộc trò chuyện 
quan trọng giữa các học sinh và giảng 
viên từ những tầng lớp và kinh nghiệm 
đa dạng”
- Học sinh 

IB Studio và Nghệ thuật biểu diễn, Dàn hợp xướng Cardinal, Dàn 
hợp xướng thính phòng, Ban nhạc diễn hành, Ban nhạc Jazz, Trống, 
Guitar, Nghệ thuật sân khấu sơ cấp-cao cấp, Nhà hát nhạc kịch, Thiết 
kế sân khấu, Gốm sứ, Vẽ/Hội họa, Nghệ thuật đồ họa/Thiết kế kỹ 
thuật số, Thiết kế sản phẩm, Kỹ thuật âm thanh.
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