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“Tại Trường Trung Học Franklin, chúng 
tôi khẳng định cam kết để bảo đảm 
nền giáo dục công bằng và nghiêm 
ngặt cho tất cả học sinh bất kể chủng 
tộc, văn hóa, giới tính, khả năng, kinh 
tế xã hội hoặc ngôn ngữ. Toàn thể 
nhân viên cùng tham gia với tôi để 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 một cách có hệ 
thống. 

 
Chúng tôi tin rằng với mọi tương tác, chúng tôi có khả năng: 

Nuôi dưỡng cảm giác hy vọng, mục đích và cảm giác thân thuộc. 
Tác động tích cực đến sự tham gia/đi học đều đặn của học sinh. 
Tác động tích cực đến khả năng biểu hiện ưu điểm của học sinh. 

 
Để làm điều này, chúng tôi: 

Hợp tác với học sinh, gia đình và cộng đồng trường học để mỗi học 
sinh có mặt hàng ngày vì các em cảm thấy mình có giá trị, được kết 
nối và tôn trọng. 
Đồng cảm 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 các thực 
hành đánh giá để bao gồm các học sinh thiếu được đại diện trong quá 
khứ. 

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 chu đáo 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 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 chu đáo 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 nuôi 
dưỡng 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 chu 
đáo 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 
sản học tập của học sinh. 
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Tất cả học sinh, nhân 
viên và cựu học sinh 
tự hào mặc màu nâu 

đỏ và màu xám khi họ 
thể hiện niềm tự hào 

Trường Franklin 
 

Các Lớp Cao Cấp 
AP Capstone: AP Hội Nghị Chuyên Đề: Cộng đồng Phi Châu, AP Nghiên cứu 
(Nhân văn hoặc STEM)  
Nghệ Thuật: AP Nghệ thuật & Thiết kế 2D, AP Nghệ thuật & Thiết kế 3D  
Anh Văn: AP Anh ngữ và Luận văn, AP Văn học Anh ngữ và Luận văn 
Toán: AP Giải tích AB, AP Giải tích BC, AP Thống kê 
Khoa Học Máy Tính: AP Khoa học Máy tính A     
Nghệ Thuật Biểu Diễn: AP Lý thuyết Âm nhạc 
Khoa Học: AP Sinh học AP Hóa học, AP Khoa học Môi trường, AP Vật lý 1, AP 
Vật lý 2, AP Vật lý C: Cơ học 
Khoa Học Xã Hội: AP Chính phủ & Chính trị Hoa kỳ, AP Tâm lý học, AP Lịch 
sử Hoa Kỳ, AP Lịch sử Thế giới hiện đại 
Ngoại Ngữ: AP Tiếng Quan Thoại, AP Ngôn ngữ và Văn hóa Tây Ban Nha, AP Văn 
học và Văn hóa Tây Ban Nha 

 
Các Lựa Chọn Tín Chi Kép 
Giáo Dục Nghề Nghiệp và Kỹ Thuật (Quản trị Kinh doanh, Khoa học Máy tính, Giáo 
dục, Công nghệ Công nghiệp), Anh văn, Khoa học, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Pháp 
và Khiêu vũ. 

 
Ngôn Ngữ Thế Giới 
Trường Franklin cung cấp cho các học sinh trải nghiệm phong phú thông 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 Dấu Ấn 
song ngữ của Oregon. Dấu Ấn công nhận học sinh tốt nghiệp có khả năng học 
tập bằng hai ngôn ngữ trở lên. 

 
Giáo Dục Kỹ Thuật Nghề Nghiệp (CTE) và các Chương Trình Đặc Biệt bao gồm 

 
   
  Sự Kiện Trường Học 

 
Trường Trung Học Franklin đã phục vụ 
các học sinh ở SE Portland từ năm 
1914. Nhiều gia đình đã theo học 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 khắp 
thành phố. 

 
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 nghệ thuật, các lớp 
CTE và không gian học tập tiên tiến, và 
trình độ công nghệ cao trong toàn bộ 
khuôn viên. 

Quản lý kinh doanh 
Sản xuất video   
Nghệ thuật ẩm thực 
Tài chính 
Các dịch vụ sức khoẻ     
Nghề gỗ/Xây cất 

Kim loại/Sản xuất   
Giáo dục                
Luật Hiến pháp    

Phiên tòa giả hiệu 

Khoa học máy tính 

Vào mùa thu năm 2019, Franklin HS đã 
thay đổi biệt danh thành Lightning 
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 đỏ và màu 
xám khi họ thể hiện niềm tự hào 
Trường Franklin 
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Các Môn 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 cung cấp cơ hội cho các học sinh 
từ nhiều nguồn gốc khác nhau học hỏi giá trị 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. 

Các Môn Thể Thao 6A: Baseball, Bóng rổ, Cổ vũ, Chạy việt dã, Golf, 
Football, Bóng đá, Softball, Bơi lội, Quần vợt, Điền kinh, Bóng chuyền và 
Đấu vật. 

Các Câu Lạc Bộ: Franklin có hơn 60 câu lạc bộ dựa trên sở thích của học 
sinh bao gồm: Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật, Hội Học Sinh Gốc Á Châu, Hội Học 
Sinh Da Đen (BSU), Câu Lạc Bộ Cờ Vua, Đua Thuyền Rồng, Câu Lạc Bộ 
Trái Đất, Câu Lạc Bộ Trò Chơi, Hội Học Sinh Do Thái, Câu Lạc Bộ Key, 
Câu Lạc Bộ Latinx, Câu Lạc Bộ Sức Khỏe Tâm Thần, Bóng Chuyền Nam, 
Câu Lạc Bộ ‘Ohana, Câu Lạc Bộ Học Sinh Đảo Thái Bình Dương, Hội Học 
Sinh Danh Dự Quốc Gia, Hội Hồng Thập Tự, Trượt Tuyết & Ván Trượt 
Tuyết, Hội Học Sinh Senate, SAGA (QSA), Storm Squad, Cậu Lạc Bộ 
Thespian và Ultimate Frisbee, chỉ kể tên một số. 

 
 

Nghệ Thuật Biểu Diễn 
và Thị Giác 

 

Các Ban Nhạc: Ban Nhạc Hòa Tấu, Ban Nhạc Giao Hưởng, Ban 
Nhạc Hòa Tấu Jazz, Ban Nhạc Cụ Khí Hơi, Ban Nhạc Đàn Dây và 
Ban Nhạc Trống. 
Các Ca Đoàn: Ca Đoàn Căn Bản, Ca Đoàn Hòa Tấu, Đoàn Hát 
Cappella 
Các Khóa Học Khiêu Vũ: Căn Bản đến Cao Cấp 
Các Khóa Học Kịch Nghệ: Diễn Xuất Căn Bản đến Cao Cấp, Thiết Kế 
Sân Khấu/Kịch Nghệ Sân Khấu  

 

 

Hỗ Trợ Học Sinh  
 

Đại Học và Nghề Nghiệp: Một nhóm tận tâm gồm 6 Chuyên Gia Cố Vấn 
và 1 Điều Phối Viên Đại Học và 1 Điều Phối Viên Hướng Nghiệp hỗ trợ 
học sinh trên con đường vào đại học sau trung học và sự nghiệp. 
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. 

Các Dịch Vụ Học Sinh: Cung cấp hỗ trợ cho học sinh từ những người lớn 
quan tâm đáp ứng các nhu cầu học tập, tình cảm và thể chất của các học 
sinh. Nhân viên hỗ trợ học sinh bao gồm: nhân viên xã hội, nhà tâm lý 
học, chuyên viên ủng hộ học sinh thành công, điều phối viên phục hồi 
công lý và các đối tác cộng đồng 

Trung Tâm Y Tế Học Sinh: Cung cấp các dịch vụ toàn diện bao gồm 
chẩn đoán và điều trị chấn thương/bệnh tật; khám sức khỏe để tham gia 
thể thao; các vấn đề sức khỏe tâm thần; ngừa thai; và giới thiệu nha 
khoa và nhãn khoa. Nằm bên trong Trường Franklin, Trung Tâm Y Tế 
Quận Multnomah, hỗ trợ nhiều học sinh và gia đình trong cộng đồng 
Trường Franklin. 
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