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Cộng đồng Trường Grant cam kết thúc đẩy một môi trường hòa nhập, 
chấp nhận. Trường Grant là một trường trung học phổ thông đa dạng 
và năng động, có truyền thống lịch sử phong phú cũng như cam kết 
khám phá các công nghệ mới và phong tục phản ánh thế giới luôn thay 
đổi của chúng ta. Chúng tôi tin rằng khi học sinh quan trọng, học sinh 
sẽ thành công, và chúng tôi cam kết bảo đảm các học sinh được chuẩn 
bị cho cuộc sống, sự nghiệp và việc học tập sau trung học. Trường 
Grant cung cấp một loạt các khóa học chính, tự chọn, AP, tín chỉ kép 
đại học và khóa học giáo dục kỹ thuật-nghề nghiệp.
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Nhiệm vụ và các Giá trị của chúng tôi 

Những Điểm Nổi Bật của Trường

Cộng đồng Lớp 9: Tất cả học sinh lớp 9 đều thuộc một cộng đồng học 
tập. Mỗi cộng đồng bao gồm Nghệ thuật Ngôn ngữ, Vật lý NGSS, và 
Tìm hiểu Lớp 9. Ngoài ra, các học sinh lớp 9 tham gia các khóa học 
chính khác và chọn từ nhiều môn tự chọn.

Khóa học nâng cao bao gồm: Địa lý Nhân văn cho tất cả học sinh lớp 
10, Sinh học, Hóa học, Vật lý, Giải tích, Khoa học Môi trường, Lịch sử 
Châu Âu và Nghệ thuật Thu băng.

Các khóa học tín chỉ kép của PSU, PCC và OIT bao gồm: Gốm sứ & 
Điêu khắc, Văn học người Mỹ gốc Phi, Nghiên cứu về nữ quyền & giới 
tính, Văn học Mỹ Latinh, Nghệ thuật Sân khấu cho học sinh năm thứ tư, 
Thống kê, Cơ thể học và Sinh lý học. Trường GHS tự hào về các cơ hội 
Tín chỉ kép cung cấp cho TẤT CẢ học sinh. Tất cả học sinh trong các 
lớp Anh ngữ lớp 11 và lớp 12 bắt buộc của chúng tôi và trong khóa 
học Sinh học lớp 11 bắt buộc của chúng tôi đều có cơ hội chọn lấy tín 
chỉ đại học từ PCC. Sự thật thú vị: Năm ngoái, học sinh GHS đã tiết 
kiệm được hơn 250.000 đô la tiền học phí chỉ thông qua PCC.

Trường Grant có một tạp chí học sinh từng đoạt giải thưởng tên là 
Grant Magazine, hiện đã hoạt động được 12 năm. Các nhà văn nhân 
viên của tạp chí có thể kiếm được tín chỉ báo chí đại học từ PSU. Họ đã 
thắng được sáu giải thưởng Vương miện vàng từ Hiệp hội báo chí 
Columbia Scholastic.
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Những Điểm Nổi Bật của Trường

"Khi học 
sinh quan 
trọng, học 
sinh thành 
công"

Đội Hiến pháp của trường đã 4 lần đoạt giải vô địch Quốc gia: 2013, 2015, 2018 và 2020 và đã đoạt giải vô 
địch tiểu bang Oregon 13 lần kể từ khi bắt đầu tranh tài vào năm học 2000-2001.

Trường Grant cam kết cung cấp sự công bằng trong tất cả các khía cạnh của cộng đồng trường học. Các học 
sinh đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bổ sung một số khóa học liên quan đến chủng tộc và văn hóa 
và hỗ trợ lập kế hoạch cho Cuộc nói chuyện về Chủng tộc trong toàn trường

Các Chương trình Giáo dục Kỹ thuật Nghề nghiệp cho học sinh tiếp xúc với các cơ hội nghề nghiệp của Thế kỷ 
21 với việc học thực hành trong lớp học. Các học sinh học các kỹ năng kỹ thuật cùng với thông tin về nghề 
nghiệp trong lĩnh vực học tập. Một số khóa học cung cấp tín chỉ đại học, nghiên cứu thực địa, thực tập, thăm 
các địa điểm làm việc và các cơ hội thực hành khác. Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình học CTE đa dạng. 

Các chương trình của chúng tôi bao gồm:
Khách sạn và Nghệ thuật ẩm thực (mới trong năm nay!), Thiết kế 3D và Nghệ thuật Ứng dụng, Kỹ thuật Âm 
thanh, Quản lý Kinh doanh, Khoa học Máy tính, Xây dựng, Truyền thông Kỹ thuật số, Kỹ thuật và Người máy, 
Khoa học Sức khỏe và Đa phương tiện Truyền thông / Nghệ thuật Sân khấu.
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Các môn thể thao thi đua cấp 6A: Baseball, Bóng rổ, Cổ vũ, Chạy việt 
dã, Đội vũ công, Golf, Bóng đá, Football, Softball, Bơi lội, Quần vợt, 
Điền kinh, Bóng chuyền và Đấu vật.

Thể thao hợp nhất: Chúng tôi cung cấp ba môn thể thao qua Thế vận 
hội đặc biệt của Oregon- Bóng đá, Bóng rổ và Softballl. Thể thao hợp 
nhất là chương trình kết hợp số lượng vận động viên Thế vận hội đặc 
biệt ngang với các đối tác hợp nhất trong các đội thể thao để tập luyện 
và thi đua.

Các câu lạc bộ: Trường Grant có hơn 100 câu lạc bộ dựa trên sở thích 
của học sinh, bao gồm: Hội học sinh da đen, Hội học sinh người bản địa, 
Câu lạc bộ học sinh Á châu - các đảo Thái Bình Dương, MEChA, Hội học 
sinh danh dự quốc gia, Nhóm chuẩn bị đại học, Queer Straight Alliance, 
Hội học sinh Ả Rập/Trung Đông, Câu lạc bộ Công lý Khí hậu, Câu lạc bộ 
Môi trường, Câu lạc bộ Công bằng, Câu lạc bộ Câu cá, Câu lạc bộ 
Bagel, Lacrosse, Bóng bầu dục, Chèo thuyền, Trượt tuyết, Trượt tuyết, 
Bóng nước và nhiều câu lạc bộ khác.

Ban nhạc giao hưởng
Hòa tấu Jazz, Nhạc cụ thổi và Trống
Hợp xướng- Hợp xướng Treble, Hòa tấu nam, Acapella, Royal Blues
Kịch nghệ và nhạc kịch
Khiêu vũ sơ cấp, trung cấp và cao cấp
Viết cho nghệ thuật
Cơ sở Nghệ thuật, Gốm sứ và Sản xuất In
Nhiếp ảnh
Thiết kế đồ họa
Nghệ thuật thu băng cao cấp
Kịch nghệ thiếu nhi
Thiết kế kiến trúc
Truyền thông kỹ thuật số
In màn hình

Đại học và nghề nghiệp:
Trung tâm Đại Học và Hướng nghiệp của Trường Grant làm 
việc với Ban Tư vấn để giúp hướng dẫn các học sinh khi họ 
chuẩn bị cho tương lai. Điều phối viên Nghề nghiệp và phụ 
huynh tình nguyện viên có mặt tại trung tâm hỗ trợ và cung 
cấp thông tin về nghề nghiệp và con đường để đạt được 
những nghề nghiệp đó. Trung tâm Hướng nghiệp cung cấp 
thông tin về các trường cao đẳng, đại học, chương trình học 
nghề và/ hoặc chương trình đào tạo lực lượng lao động. 
Trung tâm Hướng nghiệp mở cửa hàng ngày và cho các đại 
diện trường đại học đến thăm Trường Grant trong suốt cả 
năm. Ngoài ra còn có các cơ hội quanh năm để thăm dò 
nghề nghiệp - các diễn giả khách, các chuyến thăm nghề 
nghiệp bên ngoài và thực tập.
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