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Trường Ida B. Wells là một trường trung học công lập phổ thông với
truyền thống xuất sắc đáng tự hào. Ngoài chương trình giảng dạy chính,
Trường Trung Học Ida B. Wells cung cấp 28 khóa học Nâng cao về Anh
ngữ, khoa học, toán học, âm nhạc và nghệ thuật, ngôn ngữ thế giới và
khoa học xã hội. Các chương trình nghiêm ngặt cũng có sẵn trong nghệ
thuật biểu diễn và thị giác và khoa học máy tính. Hơn 12 khóa học Tín chỉ
kép tạo cơ hội cho học sinh lấy tín chỉ đại học cùng với tín chỉ trung học.
Các chương trình của chúng tôi cho phép các học sinh theo đuổi một
quá trình học tập đầy thử thách và khuyến khích thành tích học tập cao
và phát triển trí tuệ đồng thời cho phép những học sinh xuất sắc về mỹ
thuật và nghệ thuật biểu diễn phát triển năng khiếu của họ. Để biết thêm
thông tin, hãy xem trang web Forecast Guide và truy cập trang web
Academics.
Ở năm thứ nhất, các giáo viên hợp thành đội dạy lịch sử thế giới hiện đại,
vật lý và Anh ngữ trong Cộng đồng lớp 9 của chúng tôi, cung cấp sự hỗ
trợ của một cộng đồng học tập nhỏ hơn khi học sinh năm thứ nhất
chuyển tiếp lên trung học.
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Nhiệm vụ và các Giá trị của chúng tôi

Tại Trường Ida B. Wells, các giáo viên,
cố vấn, quản trị viên và phụ huynh làm
việc cùng nhau để giúp tất cả học sinh
đạt được tiềm năng học tập của học và
chuẩn bị cho việc nhập học đại học và
thành công sau tốt nghiệp. Ngoài việc
cung cấp một chương trình giảng dạy
đầy thách thức và nghiêm ngặt, còn có
nhiều chương trình và lớp học để giúp
các học sinh đạt được mục tiêu của họ.
Thông tin về trường
Người bảo vệ, Rừng xanh
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Các nhân viên và tình nguyện viên của của trường giúp
học sinh hoàn thành các đòi hỏi để tốt nghiệp, nghiên
cứu nghề nghiệp và các trường cao đẳng, và giúp nộp
đơn vào đại học và xin hỗ trợ tài chính. Các dịch vụ
được cung cấp trong Trung tâm Đại học và Hướng
nghiệp bổ sung cho công việc của Ban Tư vấn trong
việc chuẩn bị cho các học sinh Trung học Ida B. Wells
đạt được các mục tiêu sau trung học của họ.
Các cơ hội học tập bên ngoài lớp học bao gồm
Chương trình Trường học Ngoài trời của Multnomah
ESD, thực tập khoa học và kỹ thuật, và nhiều chương
trình tại các trường đại học trong khu vực.

nhạc, phòng hợp xướng và kịch nghệ, sân vận động
bóng đá có ánh sáng, hồ bơi, sân trong, sân tennis,
vườn và dễ tiếp cận cho người khuyết tật. Vào mùa hè
năm 2014, chúng tôi đã lắp đặt một sân cỏ chịu được
mọi thời tiết trong sân vận động thể thao và gần đây đã
hoàn thành việc xây dựng một tòa nhà mới.
Công nghệ máy tính hiện đại có sẵn trong các phòng
xuất bản, khoa học, thư viện, kinh doanh, toán và viết.
Các chương trình giáo dục đặc biệt giúp bảo đảm các
học sinh có cơ hội và hỗ trợ để tối đa hóa việc học.

Trường Trung Học Ida B. Wells khuyến khích sự tham
gia của gia đình và cộng đồng như một thành phần
thiết yếu của sự thành công của học sinh. Gia đình và
các thành viên cộng đồng giúp điều phối các hoạt
động của trường, tình nguyện trong các lớp học và
trung tâm học tập, và đi cùng với học sinh trong các
chuyến đi khảo sát thực tế. Các gia đình tham gia và hỗ
trợ Trường Trung học Ida B Wells qua PTA, Câu lạc bộ
Booster và Quỹ tài trợ. Hội đồng trường học bao gồm
giáo viên, phụ huynh, quản trị viên, thành viên cộng
đồng và học sinh.
Trường Trung Học Ida B. Wells có một tòa nhà gạch
hiện đại với ba tầng và thang máy trên diện tích hơn 20
mẫu Anh của một khung cảnh giống như một công
viên; bao gồm hội trường rộng, phòng ăn trưa và
phòng tập thể dục rộng rãi, khán phòng, cơ sở âm
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Những Điểm Nổi Bật của Trường

Trường Trung Học
Ida B. Wells
khuyến khích sự
tham gia của gia
đình và cộng đồng
như một thành phần
thiết yếu của sự
thành công của
học sinh.
Kỹ thuật âm thanh
The Video Production program provides students
with the opportunity to develop the technical
skills needed in the video production industry.
Storyboarding, cinematography, video editing and
sound design skills allow students to discover
their inner filmmaker. Chương trình Sản xuất Video
cung cấp cho các học sinh cơ hội phát triển các kỹ
năng kỹ thuật cần thiết trong ngành sản xuất
video. Kỹ năng viết kịch bản, quay phim, chỉnh sửa
video và thiết kế âm thanh cho phép các học sinh
khám phá nhà làm phim thầm kín.
Các khóa học
Kỹ thuật âm thanh 1-2
Kỹ thuật âm thanh 3-4
Kỹ thuật âm thanh 5-6
Khoa học sức khỏe
Chương trình Khoa học Sức khỏe được thiết kế cho
tất cả học sinh muốn khám phá lĩnh vực chăm sóc
sức khỏe và y học. Các khóa học và cơ hội nhấn
mạnh vào các hoạt động thực hành, học tập kinh
nghiệm và các tình huống thực tế. Các học sinh sẽ
có được kinh nghiệm trực tiếp trong các nghề chăm
sóc sức khỏe, có cơ hội tiếp cận với các cơ hội việc
làm và kiếm được chứng chỉ và tín chỉ đại học.
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Các khóa học
Nghề nghiệp Y tế (bắt buộc)
Nghề nghiệp sức khỏe 3-4
Nghề nghiệp sức khỏe 5-6
Y học nâng cao / Luân phiên lâm sàng
Giải phẫu & Sinh lý học (bắt buộc; khóa học một năm)
Tiếp thị
Chương trình Tiếp thị giới thiệu cho các học sinh
những sự tương đồng giữa các doanh nghiệp,
chẳng hạn như quản lý nhân sự, tài chính, tiếp thị,
lập kế hoạch và quản lý nguồn lực. Các học
sinh sẽ xác định các nhu cầu và mong muốn của
người tiêu dùng, đánh giá môi trường cạnh tranh,
lựa chọn mục tiêu khách hàng và phát triển một
chiến lược tiếp thị phù hợp với mục tiêu xây dựng và
duy trì các mối quan hệ thỏa mãn với khách hàng.
Các khóa học
Quản lý kinh doanh 1-2
Tài chính 1-2
Giới thiệu về Tiếp thị
Giới thiệu về Tiếp thị Thể thao
Tiếp thị nâng cao
Dự án đặc biệt
Khoa học máy tính
Chương trình Khoa học Máy tính mang đến cho
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các học sinh cơ hội học cách sáng tạo bằng công
nghệ. Các học sinh sẽ học cách viết mã ứng dụng,
trò chơi và trang web của riêng họ thông qua
nhiều dự án hấp dẫn. Các học sinh trong chương
trình sẽ học suy nghĩ tính toán cần thiết để giải
quyết một vấn đề phức tạp, giảm nó thành một
tập hợp các bài tập đơn giản và phát triển một giải
pháp có ý nghĩa.
Các khóa học
Khoa học máy tính1-2
Khoa học máy tính 3-4
Khoa học máy tính 5-6
Khoa học máy tính 7-8
Khoa học máy tính 9-10

Thể thao và
Hoạt động

Công nghệ xây dựng
Chương trình Xây dựng dạy các học sinh về các
cơ hội nghề nghiệp trong các ngành xây dựng.
Các học sinh thực hành các kỹ năng kỹ thuật cần
thiết để thành công trong khi lấy được kinh
nghiệm làm việc với các công cụ công nghiệp.
Các khóa học
Gỗ và Kim loại 1-2 (bắt buộc)
Gỗ và Kim loại 3-4 (tín chỉ kép)
Gỗ và Kim loại 5-6
Gỗ và kim loại 7-8
Kỹ thuật
Kỹ thuật 1-2
Kỹ thuật người máy 1-2

Các học sinh được khuyến khích tham gia một quá trình học tập
nghiêm ngặt, được cân bằng bằng các hoạt động ngoại khóa để
có trải nghiệm toàn diện ở trường trung học. Cho dù đó là câu
lạc bộ thể thao, biểu diễn hay các câu lạc bộ không phải học
thuật, mỗi học sinh nên tham gia ngoài giờ học vào một hoặc
nhiều hoạt động mang lại cơ hội xây dựng cộng đồng quan
trọng và gắn kết tinh thần và thể chất theo những cách khác.
Trường Ida B Wells có một chương trình thể thao thành công
cho cả nam và nữ và là một chương trình vững mạnh lâu năm
trong cấp 6A của Portland Interscholastic League (PIL). Các học
sinh Ida B Wells tham gia câu lạc bộ lacrosse, bóng bầu dục,
trượt tuyết, trượt ván trên tuyết, chèo thuyền, đánh cờ, phiên tòa
giả hiệu, mô hình liên hiệp quốc, và nhiều hoạt động ngoại khóa
khác dành cho mọi sở thích. Trường Ida B Wells sống động với
những cá nhân sáng tạo, đam mê và ý thức về khả năng vô hạn.

Ban Thể thao của Trường Ida B. Wells cam kết
hỗ trợ học sinh-vận động viên để các em phát
triển mạnh trong lớp học, phát huy tính cách,
thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và xây dựng cầu
nối trong cộng đồng.

Việc lựa chọn các câu lạc bộ của trường do học sinh điều hành
thay đổi hàng năm. Có rất nhiều câu lạc bộ để học sinh lựa chọn,
đại diện cho một loạt các sở thích từ đan móc đến đánh cờ, đi bộ
đường dài hoặc phiên tòa giả hiệu. Một số câu lạc bộ rất nghiêm
túc, tập trung vào trí tuệ hoặc chính trị (ví dụ, câu lạc bộ Pháp,
Mô hình Liên hiệp quốc, Hội bênh vực bình quyền cho phụ nữ).
Một số chỉ để cho vui, cho dù đó là Hybrid-ball hay chèo thuyền
rồng. Dù tập trung vào vấn đề gì, các câu lạc bộ của IBW đều
thêm đa dạng và thú vị vào cuộc sống ở trường trung học. Tham
gia một câu lạc bộ, gặp gỡ những người bạn mới!

Trường Trung học Ida B. Wells là thành viên của
Portland Interscholastic League (PIL). Tất cả các
môn thể thao đều cạnh tranh ở Cấp 6A. Ban Thể
thao nằm trong Phòng 121 tại Trường IBWHS.

Những học sinh muốn thành lập một câu lạc bộ mới sẽ cần phải
hoàn thành thủ tục nộp đơn. Thời gian nộp đơn sẽ được thông
báo trong bản tin của trường. Bản này được in vào mùa hè trước
khi các câu lạc bộ cho năm học mới được thành lập.
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Nghệ thuật
Biểu diễn và
Thị Giác
Ban mỹ thuật và nghệ thuật biểu diễn tại Trường Ida B. Wells
tạo cơ hội cho tất cả học sinh phát triển sở thích và tài năng
của họ trong các lĩnh vực nghệ thuật thị giác, ấn phẩm, kịch,
nghệ thuật dàn dựng sân khấu, hợp xướng, ban nhạc, guitar
và khiêu vũ. Các lớp học bao gồm in ấn, nghệ thuật cao cấp,
nhiều lớp nghệ thuật AP, chụp ảnh và đồ gốm. Các chương
trình biểu diễn nghệ thuật của IBW tạo cơ hội cho các học
sinh phát triển sở thích và tài năng của họ trong lĩnh vực trang
phục, dàn dựng sân khấu, diễn xuất và đạo diễn kịch nghệ.
Các lớp học nhạc cụ bao gồm ban nhạc hòa nhạc, ban nhạc
giao hưởng, ban nhạc jazz, dàn nhạc thính phòng, nhạc lý AP,
dàn hợp xướng hòa tấu và hòa tấu cao cấp.

Các hỗ trợ
học sinh

Các nhân viên cố vấn của Trường Ida B. Wells giúp các học sinh và
gia đình lập kế hoạch để đáp ứng các mục tiêu tốt nghiệp, đại học
và nghề nghiệp của mỗi học sinh, sau đó theo dõi sự tiến bộ của
học sinh trong quá trình học trung học, cung cấp sự hỗ trợ và
nguồn lực cần thiết để đạt được những mục tiêu đó. Các cố vấn
cũng cung cấp những hỗ trợ có giá trị cho các học sinh và gia đình
đối phó với các vấn đề sức khỏe tâm thần, sự kiện tổn thương
trong gia đình hoặc các vấn đề tâm lý - xã hội khác có thể ảnh
hưởng đến thành tích học tập.
Tại Trường Ida B. Wells-Barnett, các học sinh có nhiều cơ hội để
khám phá con đường nghề nghiệp có thể phù hợp với tương lai của
họ. Cho dù đó là Hội chợ nghề nghiệp dành cho học sinh năm thứ
nhất trong sự kiện Đại học & Khám phá nghề nghiệp hoặc AVID hay
ngày hội nghề nghiệp tại một công ty có trụ sở tại Portland, các học
sinh sẽ hiểu được khả năng nghề nghiệp trước mắt.
Sau đó, các học sinh của chúng tôi đi sâu hơn vào các lĩnh vực
nghề nghiệp khi họ thử các kỹ năng và lấy đươc kinh nghiệm làm
việc cùng với các chuyên gia trong các chương trình cố vấn và
thực tập được ngành bảo trợ và qua các lớp Giáo dục Kỹ thuật
Nghề nghiệp (CTE) của Trường IBW
Thông qua học tập nghề nghiệp, các học sinh tiến tới tương lai với
sự lạc quan, có kế hoạch và kiến thức về cách tiến tới tương lai, và
với một mạng lưới chuyên nghiệp đang chớm nở.
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