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Trường Trung Học Roosevelt là một trường trung học phổ
thông hiện đại với các khóa học năng động và đội ngũ nhân
viên hướng dẫn học sinh đạt được thành công trong học tập
ngày nay và chuẩn bị cho các em vào đại học và nghề nghiệp
sau khi tốt nghiệp.

Nhiệm vụ và các Giá trị của chúng tôi

To ensure that all students graduate
on time, ready for college and career
of their choosing, committed to a
socially just world.

Vào Tháng 11 Năm 2021, giai đoạn bốn của quá trình hiện đại
hóa trường học trị giá hàng triệu đô la của chúng tôi sẽ hoàn
thành. Chúng tôi sẽ có một không gian lớp học xây dựng hoàn
toàn mới, một không gian nhà sản xuất được nâng cấp và lớn
hơn, và bốn phòng học sẽ giúp cho số lượng ghi danh không
ngừng tăng lên của chúng tôi. Tháng 9 này, chúng tôi có hơn
1400 học sinh ghi danh vào trường của chúng tôi.
Trường Roosevelt đang trên đà phát triển!
Trường Roosevelt cung cấp nhiều trải nghiệm khác nhau cho
các học sinh với nhiều lựa chọn về các môn tự chọn và các lớp
học chính. Chúng tôi cũng làm việc để bảo đảm tất cả học sinh
có các kỹ năng và sự hỗ trợ cần thiết để thành công. Hỗ trợ
này bắt đầu khi học sinh nhập học tại Roosevelt. Mỗi học sinh
lớp 9 thuộc một nhóm học tập nhỏ, và các giáo viên của các
nhóm đó thường xuyên gặp gỡ để hỗ trợ tất cả học sinh để
các em tìm hiểu và tìm sự thành công ở trường trung học và
lập kế hoạch cho đại học và nghề nghiệp.
Trường Roosevelt là một trong những trường trung học đa
dạng sắc tộc nhất ở tiểu bang Oregon. Các học sinh và gia
đình của chúng tôi nói hơn 27 ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế
giới. Trong nền kinh tế ngày càng toàn cầu hóa, các học sinh
Roosevelt đã đi trước một bước trong việc tiếp xúc với nhiều
quan điểm và nền văn hóa. Sự đa dạng của trường thúc đẩy
một môi trường tìm hiểu và hòa nhập. Roosevelt’s Riders cũng
được hỗ trợ bởi cộng đồng St. Johns phát triển và sôi động
cùng các nhà giáo dục tận tâm với kỳ vọng cao cho tất cả học
sinh.
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Những Điểm Nổi Bật của Trường

Các khóa học nâng cao và tín chỉ kép
Các học sinh Roosevelt được khuyến khích học các
Khóa học Nâng cao và Tín chỉ kép khi đã sẵn sàng
cho sự khắc nghiệt và thử thách của các lớp học này.
Chúng tôi cung cấp các khóa học về Ngôn ngữ, Toán
học, Mỹ thuật, Khoa học, Ngôn ngữ Thế giới và Khoa
học Xã hội. Các học sinh hoàn thành các khóa học
Tín chỉ kép có thể kiếm được tối đa 30 tín chỉ đại học
vào năm cuối. Các khóa học được cung cấp qua sự
hợp tác với Đại học Portland Community College,
Đại học Portland State và Đại học Portland.
Song ngữ Hội nhập tiếng Tây Ban Nha và Ngôn ngữ
Thế giới
Chúng tôi tự hào cung cấp các khóa học tiếng Nhật
kéo dài 4 năm và các khóa học tiếng Tây Ban Nha
nhiều trình độ. Chương trình Song ngữ Hội nhập tiếng
Tây Ban Nha của chúng tôi giúp các học sinh tiếp tục
phát triển khả năng đọc, viết và nói lưu loát. Các học
sinh trong chương trình Song ngữ Hội nhập tham gia
các kỳ thi AP bằng Ngôn ngữ Tây Ban Nha
và Văn học Tây Ban Nha. Các học sinh Roosevelt luôn

đạt được một số tỷ lệ đậu cao nhất trong kỳ thi này ở
tiểu bang Oregon. Các học sinh của chúng tôi cũng
nhận được Dấu ấn Song ngữ của Oregon, chứng nhận
khả năng thông thạo hai hoặc nhiều ngôn ngữ.
Tiến bộ Qua Quyết tâm Cá nhân (AVID)
AVID là một chương trình dựa trên nghiên cứu, cung
cấp hỗ trợ về các kỹ năng đọc, viết và nghiên cứu nâng
cao cần thiết để sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp.
Kể từ năm 2016, AVID đã hỗ trợ ít nhất 25% học sinh
của chúng tôi có các kỹ năng sẵn sàng vào đại học và
đã giúp đỡ thành công những học sinh đủ điều kiện
nhận học bổng hàng nghìn đô la. Chương trình AVID
tại Trường Trung học Roosevelt là một trong những tài
sản tốt nhất của chúng tôi. Nhiều học sinh tốt nghiệp
AVID của chúng tôi đã trở lại Trường Roosevelt và Sở
học chánh Portland để trả ơn lại cho cộng đồng với tư
cách là người cố vấn / gia sư đại học, người bênh vực
học sinh hoặc giáo viên. Chúng tôi tin rằng AVID tại
Roosevelt đang thay đổi cuộc sống của người dân ở
St. Johns và khu vực Portland rộng lớn hơn.
Giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật (CTE)
Roosevelt cung cấp một loạt các khóa học khám phá
nghề nghiệp đồng thời tập trung vào các kỹ năng
liên quan đến nghề nghiệp.
Các lớp đó bao gồm:
• Thiết kế kỹ thuật
• Người máy
• Xây cất
• Phương tiện truyền thông
• Nghệ thuật sân khấu
• Khoa học máy tính
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Thể thao và
Hoạt động
Các học sinh tại Trường Trung học Roosevelt có
nhiều cơ hội tham gia. Chúng tôi tự hào có hơn
20 câu lạc bộ do học sinh lãnh đạo và một loạt
các chương trình thể thao. Các câu lạc bộ này
bao gồm: Câu lạc bộ Anime, Nhóm Học Sinh
Châu Á, BSU, MeCha, Câu lạc bộ Học sinh Bản
địa, Câu lạc bộ Học sinh Đảo Thái Bình Dương,
QSA, Diễn thuyết & Tranh luận, Hội đồng Công
bằng Học sinh, Câu lạc bộ Dịch vụ Phương Bắc,
Câu lạc bộ Nhà hát, và nhiều hơn nữa!
Các vận động viên học sinh có cơ hội tham gia
các môn Baseball, Bóng rổ, Cổ vũ, Chạy việt dã,
Football, Golf, Bóng đá, Softball, Bơi lội, Quần
vợt, Điền kinh, Bóng chuyền, Đấu vật

Nghệ thuật
Biểu diễn và
Thị Giác
Nghệ thuật biểu diễn và thị giác của chúng tôi tiếp
tục phát triển! Chúng tôi tiếp tục cung cấp các cơ hội
chất lượng cao trong Nghệ thuật 2D và 3D, Ban nhạc
và Nghệ thuật sân khấu. Vào năm 2021, chúng tôi có
thể thêm Dàn hợp xướng vào danh sách các cơ hội và
rất vui mừng được phát triển chương trình đó!

Các hỗ trợ
học sinh
Sức mạnh của Trường Roosevelt đến từ mối quan
hệ đối tác mà trường có với các thành viên của
cộng đồng Bắc Portland. Các đối tác này cộng tác
với các nhân viên Trường RHS để hỗ trợ các học
sinh và gia đình.
Chúng tôi tự hào được hợp tác với:
Africa House, Gear UP, IRCO, Latino Network, Step
UP, SUN School, The I Am Academy.
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