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McDaniel High School là một trong những trường trung học phổ thông
đa dạng nhất về sắc tộc ở tiểu bang Oregon, khiến cuộc sống trong
khu học xá trở nên phong phú bằng cách mang đến cho học sinh
nhiều góc nhìn hàng ngày. Tại McDaniel, các học sinh và gia đình của
chúng tôi nói hơn 30 ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới bao gồm tiếng
Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra
một môi trường thân thiện, nơi những học sinh tuyệt vời của chúng ta
có thể cộng tác với các giáo viên đầy nhiệt huyết.
Điểm Nổi Bật của McDaniel
Các khóa học Xếp Lớp Nâng Cao (AP) là các khóa học ở bậc đại học
được cung cấp trong thời gian học trung học phổ thông. Các khóa
học này được tạo ra bởi các giáo sư cao đẳng/đại học nhằm phản
ánh những gì đang được giảng dạy trong các lớp đại học năm thứ
nhất. Đây là một cơ hội tuyệt vời để có thể lấy được tín chỉ đại học
bằng cách vượt qua kỳ thi AP. Các khóa học Tín Chỉ Kép tạo cơ hội
cho học sinh lấy tín chỉ đại học đồng thời với tín chỉ trung học.
McDaniel HS cung cấp các khóa học AP cho Khoa Học Môi Trường,
Giải Tích AB & BC, Văn Học và Văn Hóa Tây Ban Nha, Ngôn Ngữ và
Văn Hóa Tây Ban Nha, Ngôn Ngữ và Cấu Tạo, Vật Lý, Hóa Học,
Khoa Học Máy Tính, Địa Lý Nhân Văn, Văn Học và Sáng Tác, Sinh
Học, Thống Kê, Chính Phủ, Tâm Lý Học và Lịch Sử Hoa Kỳ. Bằng
cách vào đại học với các tín chỉ, sinh viên có thể tốt nghiệp trong thời
gian ngắn hơn hoặc tham gia các khóa học cấp cao hơn sớm hơn.
McDaniel HS cung cấp các khóa học Xếp Lớp Nâng Cao và Tín Chỉ
Kép với sự hợp tác của Clackamas Community College, Oregon
State University, Portland Community College, Portland State
University và University of Oregon.

Tuyên Bố Sứ Mệnh
Sứ Mệnh và Giá Trị
Tại McDaniel, tất cả học sinh sẽ tiếp
cận với một nền giáo dục hấp dẫn và
hòa nhập được xác định bởi sự đa
dạng và sự tôn trọng. Tất cả các học
sinh sẽ tốt nghiệp trường trung học với
hành trang sẵn có là các kỹ năng quan
trọng cần thiết để thành công trong giáo
dục đại học, nghề nghiệp và gắn kết với
cộng đồng.

Dữ kiện trường học
Linh vật:
Sư Tử Núi
Màu sắc trường học:
Đỏ, Xanh dương Columbia, Xanh hải quân

Ưu đãi của chương trình McDaniel CTE bao gồm một loạt các ngành
học cho phép học sinh trải nghiệm việc học tập thực hành và có
được các kỹ năng có thể chuyển tiếp sang vô số lộ trình nghề nghiệp
sau này. Các chương trình CTE cung cấp cho học sinh trung học các
lớp học tiên tiến, phù hợp và nghiêm ngặt nhằm chuẩn bị cho các em
những cơ hội sau trung học và các công việc lương cao, kỹ năng cao
và nhu cầu cao. Các chương trình CTE của McDaniel bao gồm Kinh
Doanh, Khoa Học Máy Tính, Xây Dựng, Thiết Kế & Nghệ Thuật Ứng
Dụng, Thiết Kế Kỹ Thuật Số, Kỹ Thuật, Nhà Giáo Dục Tương Lai,
Khoa Học Y Tế và Nông Nghiệp Bền Vững.
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Thể Thao
và Các Hoạt Động
McDaniel khuyến khích tất cả học
sinh tham gia các môn thể thao!
Để tham gia vào đội, học sinh phải đáp ứng các yêu
cầu học tập và đăng ký bằng chứng về kỳ kiểm tra
sức khỏe mới nhất để đủ điều kiện. Các biểu mẫu và
lệ phí bổ sung cũng cần được nộp để tham gia. Bóng
Chày, Bóng Rổ, Cổ Vũ, Chạy Việt Dã, Khiêu Vũ,
Bóng Bầu Dục, Golf, Bóng Đá, Bóng Mềm, Bơi Lội,
Quần Vợt, Điền Kinh Trong Nhà, Bóng Chuyền và
Đấu Vật

Biểu Diễn Nghệ Thuật
Chương Trình Sân Khấu của McDaniel cam kết
đào tạo nên những con người tham gia theo định
hướng hành động và có lương tâm trong việc nâng cao
sân khấu như một môi trường xã hội và đại diện cho
thế giới chúng ta muốn sống và phát triển mạnh mẽ.
Chương Trình Âm Nhạc của McDaniel cung cấp
nhiều lựa chọn biểu diễn nghệ thuật cho các học sinh
bao gồm: Đội Trống Cổ Động, Ca Sĩ McDaniel, Ban
Nhạc Giao Hưởng, Ban Nhạc Hòa Nhạc, Nhà Hát sơ
cấp và trung cấp, Nhà Hát và Diễn Xuất - nâng cao, Kỹ
Thuật Nhà Hát và Ban Nhạc Jazz.

Hỗ Trợ Học Sinh
McDaniel có 6 Cố Vấn Học Đường, 1 Nhà Tâm Lý Học
Đường toàn thời gian, 1 Nhân Viên Xã Hội và 2 Chuyên Gia
Về Sức Khỏe Tâm Thần đủ năng lực.
McDaniel HS hiện đang hoạt động hợp tác với một số đối
tác cộng đồng. Các đối tác này bao gồm College Possible,
IRCO (Tổ Chức Cộng Đồng Người Nhập Cư và Tị Nạn),
Jobs 101, Mạng Lưới La-tinh, Chương Trình Trio của Đại
Học Tiểu Bang Portland và Step Up, đóng vai trò quan
trọng trong việc kết nối với các học sinh và gia đình để cho
phép các em thành công.
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