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Ubuntu – Như để nói rằng, “Nhân tính của tôi
bị cuốn hút, bị ràng buộc chặt chẽ, trong của
nhân tính của các bạn.” Chúng tôi thuộc toàn
bộ cuộc sống này. Chúng tôi cho rằng, “Nhân
tính của một người được thể hiện qua cách nhìn
của những người khác (A person is a person
through other persons).”
~ Giám mục Desmond Tutu

Kairos tiếng Hy Lạp… có nghĩa là một khoảng thời gian

đặc biệt, và chúng tôi tin rằng chúng tôi đang tạo ra khoảng
thời gian và không gian này cho các em học sinh và gia đình,
làm cho Học viện Giáo dục (Learning Academy) của chúng tôi
trở thành một nơi rất đặc biệt. Chúng tôi tin rằng việc phản
đối tình trạng phân biệt chủng tộc có hệ thống là điều cần
thiết để đạt được sứ mệnh của mình và chúng tôi rất hào
hứng về việc cất tiếng nói cho sự thay đổi trong thành phố
của chúng ta. Các gia đình và nhân viên cộng tác khi chúng ta
làm việc cùng nhau thay mặt cho các con em và gia đình của
chúng ta. Chúng tôi hỗ trợ toàn diện cho các em: về mặt học
thuật, xã hội, tình cảm và văn hóa.

Trường công Đặc cách là gì? Các trường công đặc cách (Charter
schools) là các trường công lập nhằm cung cấp các chương trình
sáng tạo với các triết lý giáo dục cụ thể. Học viện Giáo dục
KairosPDX tập trung vào kết quả thành tích học tập sau cung và
khoảng cách cơ hội cho các trẻ em đủ màu da.
Mối quan hệ giữa các trường công đặc cách và PPS là gì? Sở
Học Chánh tại Thành phố Portland (Portland Public Schools, hay
PPS) là đơn vị tài trợ cho các trường công đặc cách, và các em học
sinh học tại các trường công đặc cách này cũng đồng thời là học
sinh thuộc PPS. Các giáo viên tại KairosPDX chịu trách nhiệm về
việc bao quát phần giáo dục cốt lõi chung và các em học sinh của
chúng tôi tham gia vào tất cả các đánh giá trên toàn học khu.

Cách tiếp cận của chương trình giảng dạy:
Học viện Giáo dục KairosPDX Learning Academy sử dụng các
phương pháp thực hành phù hợp với văn hóa để thúc đẩy sự
tham gia toàn diện của các em học sinh.. Chúng tôi thực hành
chánh niệm (mindfulness) và các bài thực hành phục hồi trong
mô hình hội thảo dựa trên thẩm vấn.

Thông tin Nhanh:
•

Mở cửa họat động từ năm 2014

•

Phục vụ cho các cấp lớp từ Mẫu giáo đến lớp 5 (K-5)

•

Niên học mở rộng

•

STEM, ARTS, PE, PLAY

•

Nhấn mạnh vào mối liên hệ cộng tác gia đình

•

Phát triển nhận dạng văn hóa có chủ ý

•

Áp dụng đồng phục

Để biết thêm thông tin về việc ghi danh,
vui lòng liên hệ chúng tôi:
KairosPDX
4915 N Gantenbein Ave
Portland, OR 97217
Điện thoại: 503 567-9820
Email: charter@kairospdx.org
www.kairospdx.org

