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“Tại Trường trung học Franklin,
chúng tôi khẳng định cam kết để
bảo đảm tính công bằng và nghiêm
ngặt trong học tập cho tất cả học
sinh bất kể chủng tộc, văn hóa, giới
tính, khả năng, tầng cấp kinh tế xã
hội hoặc ngôn ngữ. Toàn thể nhân
viên tham gia cùng tôi trong việc
duy trì sứ mệnh của chúng tôi là
"chuẩn bị cho các học sinh một
tương lai vững chắc và đánh giá cao
việc học tập và phục vụ suốt đời."

Chris Frazier, Hiệu trưởng

Tại Trường Trung Học Franklin, chúng tôi tin tưởng vào việc tối đa
hóa sự tham gia, các mối quan hệ và bằng chứng về khả năng của
học sinh, đặc biệt là đối với những học sinh bị áp bức có hệ thống
của chúng tôi.
Chúng tôi tin rằng với mọi tương tác, chúng tôi có năng lực để:
Thúc đẩy cảm giác hy vọng, mục đích và cảm giác thân thuộc.
Tác động tích cực đến việc đi học/tham gia của học sinh.
Tác động tích cực đến khả năng của học sinh để biểu hiện điểm
mạnh của họ
Để làm điều này, chúng tôi:
Hợp tác với các học sinh, gia đình và cộng đồng trường học để mỗi
học sinh có mặt hàng ngày vì các em cảm thấy được trân trọng, kết
nối và tôn trọng.
Có lòng trắc ẩn trong việc xác thực trải nghiệm sống của học sinh
để tạo cơ hội cho sự phát triển phục hồi.
Liên tục phát triển chương trình giảng dạy, hướng dẫn và thực hành
đánh giá của chúng tôi để bao gồm các học sinh thiếu được phục vụ
trong quá khứ.
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Nhiệm vụ và các Giá trị của chúng tôi

Tuyên bố sứ mệnh:

Trường trung học Franklin thu hút mọi học sinh
tham gia bằng cách giảng dạy, dựa trên cả
truyền thống và sự đổi mới nhằm mở rộng và
đào sâu kiến thức, nâng cao kỹ năng và truyền
cảm hứng cho sự tự tin. Cung cấp một môi
trường đa dạng và hỗ trợ, các nhà giáo dục, gia
đình và cộng đồng của chúng tôi chuẩn bị cho
các học sinh một tương lai vững chắc và đánh
giá cao việc học tập và phục vụ suốt đời.

Niềm tin của chúng tôi:
Tại Trường trung học Franklin, chúng tôi tin
tưởng vào việc tối đa hóa sự tham gia, đặc
biệt là đối với những học sinh thiếu được phục
vụ trong quá khứ. Chúng tôi tin rằng với mọi
sự tương tác, chúng tôi có khả năng tác động
tích cực đến việc đi học của học sinh bằng
cách tạo ra một môi trường học tập an toàn
và thân thiện.
Tại Trường Trung học Franklin, chúng tôi tin
tưởng vào việc tối đa hóa mối quan hệ với tất
cả học sinh, đặc biệt là những học sinh thiếu
được phục vụ trong quá khứ. Chúng tôi tin
rằng với mọi tương tác, chúng tôi có khả năng
tác động tích cực đến hành vi của học sinh
bằng cách thúc đẩy cảm giác hy vọng, mục
đích và cảm giác thân thuộc của các em.
Tại Trường Trung học Franklin, chúng tôi tin
tưởng vào việc tối đa hóa bằng chứng về khả
năng của học sinh, đặc biệt là đối với những
học sinh thiếu được phục vụ trong quá khứ.
Chúng tôi tin rằng với mọi tương tác, chúng tôi
có khả năng tác động tích cực đến khả năng
chứng minh tài năng học tập của các học sinh.
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Những Điểm Nổi Bật của Trường

Tất cả học sinh,
nhân viên và cựu
học sinh tự hào mặc
màu Nâu sẫm và màu
Xám khi họ thể hiện
niềm tự hào
Trường Franklin.

Các lớp Nâng cao:
Giải tích AP, Thống kê AP, Luận văn Anh ngữ AP, Văn học và Luận
văn Anh ngữ AP, Chính phủ Hoa Kỳ AP, Tâm lý học AP, Ngôn ngữ và
Văn hóa Trung Quốc AP, Lịch sử Hoa Kỳ AP, Hóa học AP, Sinh học
AP, Vật lý 1 và 2 AP, Khoa học Môi trường AP, Thiết kế 2D AP, Lịch
sử Nghệ thuật AP, Lịch sử Thế giới AP và Ngôn ngữ và Văn hóa Tây
Ban Nha AP, Lý thuyết Âm nhạc AP, Hội thảo AP và Nghiên cứu AP.
Các lựa chọn tín chỉ kép:
Giáo dục Nghề nghiệp và Kỹ thuật (Khoa học Máy tính Kinh doanh,
Giáo dục, Công nghệ Công nghiệp), Khiêu vũ, Anh ngữ, Khoa học
và Tiếng Pháp.
Ngôn ngữ Thế giới:
Trường Franklin cung cấp cho các học sinh một trải nghiệm phong
phú qua giáo dục ngôn ngữ và văn hóa. Các học sinh có thể lựa
chọn tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung hoa, tiếng Nga,
tiếng Đức và song ngữ hội nhập tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga.
Các học sinh cũng có thể đạt được Chứng chỉ tốt nghiệp với Dấu ấn
Song ngữ Oregon. Dấu ấn công nhận học sinh tốt nghiệp thành
công học tập bằng hai hoặc nhiều ngôn ngữ.
Giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp (CTE) và các chương trình đặc
biệt bao gồm:
• Quản lý kinh doanh
• Sản xuất video
• Nghệ thuật ẩm thực
• Tài chính
• Dịch vụ y tế
• Chế biến gỗ/Xây dựng
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• Kim loại/Sản xuất
• Giáo dục
• Luật Hiến pháp
• Phiên tòa Giả hiệu
• Khoa học máy tính

Thông tin về trường
Trường Trung học Franklin đã phục vụ
các học sinh ở SE Portland từ năm
1914. Nhiều gia đình của chúng tôi đã
theo học Trường FHS trong nhiều thế
hệ, tạo cho chúng tôi một cơ sở cộng
đồng vững chắc. Franklin là một trường
học trong khu vực đa dạng thu hút học
sinh từ toàn bộ khu vực trong vùng.
Vào mùa thu năm 2017, Trường trung
học Franklin đã mở cửa cho một cơ sở
giáo dục thế kỷ 21 mới được hiện đại
hóa. Trường có một khuôn viên rộng
mở, với các cơ sở hiện đại về nghệ
thuật, các phòng xưởng CTE và không
gian học tập, và trình độ công nghệ
cao trong toàn bộ khuôn viên.
Vào mùa thu năm 2019, Franklin HS đã
thay đổi biệt danh thành Lightning
(Sấm sét), nhằm tôn vinh tên trường và
nói lên năng lượng cũng như sự tiến bộ
nhanh chóng và tiến tới của cộng đồng
trường học.
Tất cả học sinh, nhân viên và cựu học
sinh tự hào mặc màu Nâu sẫm và màu
Xám khi họ thể hiện niềm tự hào
Trường Franklin.
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Thể thao và
Hoạt động
Trường trung học Franklin cam kết thực hiện các giá trị
được dạy bởi các cuộc thi thể thao: tinh thần thể thao, kỷ
luật tự giác và sự kiên trì. Quan trọng nhất, các đội thể thao
của Franklin mang đến cơ hội cho các học sinh từ nhiều nguồn
gốc khác nhau học hỏi giá trị của tinh thần đồng đội, hợp tác và
tôn trọng lẫn nhau. Qua việc tham gia các môn thể thao, các
học sinh sẽ trưởng thành về thể chất, tình cảm và xã hội.
Trường Franklin cung cấp 16 môn thể thao của OSAA bao gồm:
• Bóng rổ
• Bơi lội
• Điền kinh
• Quần vợt
• Baseball
• Softball

• Bóng đá
• Football
• Chạy việt dã
• Bóng chuyền
• Đấu vật
• Cổ vũ

Nghệ thuật
Biểu diễn và
Thị Giác
Các cơ hội nghệ thuật bao gồm:
• Ban nhạc hòa nhạc
• Ban nhạc giao hưởng
• Dàn nhạc hòa tấu
• Dàn nhạc cơ bản
• Dàn hợp xướng hòa nhạc
• Khiêu vũ: cơ bản tới biểu diễn
• Gốm sứ
• Hội họa

• Vẽ
• Nhiếp ảnh
• Nghệ thuật sân khấu:
Sân khấu/Sản xuất vở kịch
• Diễn xuất: cơ bản tới
cao cấp
• Đánh trống

Các hỗ trợ
học sinh
Đại học và Nghề nghiệp:
Một nhóm chuyên dụng gồm 6 Cố vấn và 1 Điều phối
viên Đại học và 1 Điều phối viên Nghề nghiệp hỗ trợ các
học sinh trên con đường vào đại học và sự nghiệp sau
trung học. Trường Franklin cũng cung cấp chương trình
dự bị đại học AVID dạy các kỹ năng để chuẩn bị cho học
sinh thành công ở trường trung học, đại học và trong sự
nghiệp của họ.
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