CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Cộng đồng nhà trường của
chúng tôi là nơi các em học
sinh, nhân viên và gia đình
được đánh giá cao và tôn
trọng. Chúng tôi làm việc cùng
nhau nhằm cung cấp một môi
trường an toàn, thân thiện,
trong đó tất cả các em học
sinh đều được phát triển mạnh
và yêu thích học tập!

Chào mừng Quý
vị Đến với
Trường Công
Đặc Cách
Portland Arthur
Academy

SỨ MỆNH
Mỗi em học sinh, bất kể
nguồn gốc sắc tộc, tình trạng
thu nhập của phụ huynh, sự
khác biệt trong khả năng học
tập, văn hóa, hoặc ngôn ngữ
bản địa, sẽ trở thành một
người đọc thông thạo và sẽ
nắm vững các kỹ năng học
tập và trí tuệ cần thiết để
thành công ở cấp độ tiếp theo
của con đường học vấn.

Arthur Academy không phân biệt đối
xử với bất kỳ cá nhân nào trên cơ sở tuổi
tác, quốc tịch, màu da, khuyết tật, nguồn
gốc quốc gia, liên kết chính trị, chủng
tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục,
tình trạng cựu chiến binh hoặc bất
kỳ đặc điểm nào khác được bảo vệ
theo luật pháp.
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7507 SE Yamhill Street, Suite B
Portland, OR 97215
503-257-3936
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Mô hình Hướng dẫn
Trường công đặc cách Arthur Academy
sử dụng phương pháp học tập tăng
cường, làm chủ nội dung trong việc
giảng dạy các môn đọc, toán, ngôn ngữ
và chính tả được tìm thấy trong một loạt
các chương trình chi tiết, được lập kế
hoạch trước có tên là Hướng dẫn Trực
tiếp (Direct Instruction).

THÔNG TIN NHANH:






Mở cửa hoạt động vào năm 2005
Phục vụ các khối lớp từ Mẫu giáo
đến lớp 4 (K-5)
Môi trường học đường nhỏ gọn
Số học sinh được tuyển tối đa là
180 học sinh
Trường tiểu học công lập tập
trung vào học thuật

Quan tâm đến việc ghi danh?

Vui lòng truy cập trang mạng:
www.arthuracademy.org
để biết thêm thông tin.

Phương pháp giảng dạy chuyên biệt cho
các chủ đề mang tính nền tảng này được
dựa trên một mô hình hướng dẫn toàn
diện. Mô hình giảng dạy của chúng tôi
nhấn mạnh các bài học được phát triển
tốt và lập kế hoạch cẩn thận, được thiết
kế xung quanh các mốc học tập nhỏ và
các nhiệm vụ giảng dạy được quy định.
Việc học tập được sắp xếp theo cách
thức gia tăng để các em học sinh nhận
thấy việc học dễ dàng nhưng cũng đầy
thách thức và, do đó, có thể thành công
trong việc nắm vững mọi nội dung được
giảng dạy khi các em tiến triển thông
qua các chương trình.
Mô hình của chúng tôi là hình thức giảng
dạy được xác định trong tùy chọn trường
công đặc cách của chúng tôi. Việc mang
đến mô hình này dựa trên niềm tin rằng
một phương cách giảng dạy mạnh mẽ
hiện hữu mà không được sử dụng ở hầu
hết các trường học, và do đó các trường
công đặc cách của chúng tôi cung cấp
hình thức này như một sự lựa chọn.

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 và/
hoặc các mô hình giảng dạy cung cấp các tùy
chọn bổ sung cho học sinh và gia đình trong hệ
thống trường công lập. Các trường công đặc
cách là các tổ chức theo đề mục 501(c)3 có ký
kết hợp đồng với Sở Học Chánh Portland
(Portland Public Schools, hay PPS) để tài trợ và
duy trì mức độ tự chủ cao nhằm đổi lấy trách
nhiệm giải trình gia tăng. Các trường công đặc
cách này được quản trị theo Đạo luật Sửa đổi
của Tiểu bang Oregon (Oregon Revised Statute,
hay ORS) số 338.
Mối quan hệ giữa các trường công đặc
cách và PPS là gì?

PPS có trách nhiệm kiểm tra thiếu sót và
giám sát tất cả các trường công đặc cách do
khu học chánh tài trợ. PPS thu thập các
thông tin bắt buộc về lượng học sinh được
đào tạo hàng năm (deliverables), giám sát sự
ổn định tài chính và năng lực học tập của các
em học sinh, và đảm bảo rằng trường công
đặc cách tuân thủ luật pháp và bản thân hợp
đồng này.
Làm thế nào để một em học sinh sinh viên
ghi danh vào một trường công đặc cách?

Việc ghi danh tuyển sinh vào trường công
đặc cách phải được tiến hành công bằng và
hợp tình hợp lý, và chỉ có thể bị giới hạn bởi
độ tuổi của học sinh, cấp lớp của học sinh, và
không gian học tập hiện có sẵn. Trong
trường hợp trường công đặc cách nhận
được nhiều đơn đăng ký hơn số chỗ hiện có
sẵn trong một cấp lớp/lớp học cụ thể, thì
trường phải thực hiện chương trình xổ số
công bằng để xác định việc đăng ký cho cấp
lớp/lớp học đó.

