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Trường MLC là một trường K-12 ở trung tâm Tây Bắc Portland, là nơi học 
sinh có thể trực tiếp đưa việc học tập trong lớp của mình đến cộng đồng 
rộng lớn. Với các viện bảo tàng, công viên và các tổ chức văn hóa khác ở 
ngay trước cửa trường, thành phố có thể là lớp học của học sinh. Với sự 
tập trung ngày càng tăng của trường vào Học tập dựa trên dự án và trải 
nghiệm, học sinh sẽ có cơ hội tham gia các khóa học thực hành, các khóa 
học CTE và thực tập sẽ giúp học sinh tìm hiểu về thế giới rộng lớn và về 
bản thân. Nếu học sinh đang tìm kiếm một chương trình học tập hấp 
dẫn trong một cộng đồng thân thiện, hãy đến Trường MLC.

Metropolitan
Learning Center
(MLC)

Trong cộng đồng trường trung học 
nhỏ của chúng tôi, các nhà giáo dục 
biết tên từng học sinh và nhắm mục 
đích thu hút các em một cách sáng tạo 
vào một môi trường học tập nghiêm 
ngặt chuyên môn vào nghề nghiệp và 
đại học. Chúng tôi tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc tìm hiểu lưu tâm và dạy học 
sinh các phương cách để phản ảnh quá 
trình học tập của họ. Chúng tôi hỗ trợ 
các học sinh xem xét bản tính, niềm tin 
và giáo dục của họ qua nhiều quan 
điểm xã hội, cá nhân, lịch sử và văn hóa.

Truyền thống:
Thả trứng, Đi chơi ngoài trời (Mùa 
thu và mùa xuân), Solstice (Điểm 
chí), Cơ hội học tập trong cộng 
đồng, Môi trường học đường nhỏ 
khuyến khích mối quan hệ hỗ trợ 
giữa học sinh và nhân vein.

“MLC thực hiện một công 
việc tuyệt vời trong việc 
cung cấp một chương trình 
giảng dạy hấp dẫn, chu 
đáo với các mối quan hệ hỗ 
trợ là nền tảng của trường.”

Mark Hoomissen
Hiệu trưởng

Thông tin về trường 

Nhiệm vụ và các Giá trị của chúng tôi 
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Các câu lạc bộ (các thí dụ trong vài năm qua bên dưới)
Nghệ thuật và Thủ công mỹ nghệ, Câu lạc bộ Môi trường Đội 
Xanh, SAGA (GSA), Lập kế hoạch sự kiện (Prom, Solstice)
Câu lạc bộ trà và thú nhồi bông, Câu lạc bộ khoa học viễn tưởng
Câu lạc bộ Nerd, Câu lạc bộ âm nhạc, Câu lạc bộ thiên nhiên
Câu lạc bộ đọc sách, Dungeons và Dragons.

• Kịch nghệ hợp tác với các rạp hát địa phương
• Có thể tham gia thể thao tại trường trung học trong khu vực
• Cơ hội tham gia với học sinh K-8
• Đến công viên, bảo tàng viện, các trung tâm văn hóa Portland
   khác để tham quan, nghiên cứu, v.v.
• Truyền thống lâu đời, thí dụ thả trứng 

Gốm sứ, DPP (Vẽ, Sơn, In), Tranh tường, Nghệ 
thuật thâu băng, v.v., Biểu diễn toàn trường.

Cố vấn học đường, Nhân viên xã hội học đường, 
Điều phối viên nghề nghiệp.

Những Điểm Nổi Bật của Trường

Thể thao và 
Hoạt động

Nghệ thuật 
Biểu diễn và 
Thị Giác

Các hỗ trợ 
học sinh 

The translation
is missing


