Chào mừng quý
vị đến với
Trường Charter
Công lập
Portland Village.

Sứ mệnh:
Để thúc đẩy một nền giáo
dục hợp nhất với nghệ
thuật, nơi mà dạy cho
học sinh có nguồn gốc và
văn hóa từ khắp nơi trên
thế giới về sự tôn trọng,
sùng kính bằng cách phát
triển tư duy, con tim và
đôi bàn tay.

PVS không phân biệt đối xử dựa
trên cơ sở chủng tộc, màu da,
nguồn gốc quốc gia, tín ngưỡng,
giới tính, dân tộc, khuynh hướng
tình dục, khuyết tật về tinh thần
hoặc thể chất, tuổi tác, tổ tiên, khả
năng thể thao, nhu cầu đặc biệt,
trình độ tiếng Anh hoặc thành tích
học tập.

Portland Village School
7654 N Delaware Ave.
Portland, OR 97217
Phone: 503-445-0056
Fax: 503-445-0058
E-mail: info@portlandvillageschool.org

Portland Village School
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GIỚI THIỆU
NGẮN GỌN:







Khai trương năm 2007
Phục vụ từ mẫu giáo đến
lớp 8 (K-8)
Theo mô hình
trường Waldorf
Các lớp học về Âm nhạc,
Nghệ thuật và Thủ công
dành cho tất cả các cấp lớp

Quý vị muốn ghi danh cho con mình?
Vui lòng gọi 503-445-0056 để
biết thêm chi tiết .

Tại Trường Portland Village, chúng
tôi áp dụng phương pháp giảng dạy
toàn diện cho đứa trẻ. Chúng tôi
thường nói, chúng tôi dạy cho "cái
đầu, con tim, và đôi bàn tay" - thúc
đẩy sự tăng trưởng về trí tuệ, thể
chất và cảm xúc ở trẻ. Các học liệu
cốt lõi của chúng tôi luôn sôi động
với âm nhạc, các bài hát, nghệ
thuật, kịch, ngôn ngữ thứ hai, kỹ
năng sống và thủ công. Chương
trình giảng dạy toàn diện này giúp
học sinh chuẩn bị đối mặt với
những thách thức trong việc học
cũng như trong cuộc sống như
những công dân tích cực và hợp
nhất. Chúng tôi rất hân hạnh được
đem chương trình giáo dục thay thế
mang tính toàn vẹn, đã được chứng
minh này đến với những trẻ em và
gia đình đa dạng ở Portland.

Trường charter là gì?
Trường charter là trường công lập nhằm mục đích
cung cấp các chương trình học mang tính sáng tạo,
tập trung vào những triết lý giáo dục và/hoặc mô
hình giảng dạy cụ thể với nhiều lựa chọn hơn cho
học sinh và gia đình trong hệ thống trường công
lập. Trường charter là một tổ chức dạng 501(c), ký
hợp đồng với Sở Học Chánh Portland để được tài
trợ và duy trì quyền tự quyết cao và bù lại với mức
trách nhiệm cao hơn. Các trường charter được điều
hành theo Luật Sửa đổi Oregon (Oregon Revised
Statutes, hoặc ORS) 338.

PPS có trách nhiệm giám sát và quản lý tất cả các
trường charter do khu học chánh tài trợ. PPS yêu
cầu các trường phải nộp báo cáo hàng năm, giám
sát sự ổn định tài chính và thành tích của học sinh,
và đảm bảo rằng trường charter luôn tuân thủ luật
pháp và hợp đồng.

Các điều lệ tuyển sinh trường charter phải công
bằng và bình đẳng, và chỉ được giới hạn bởi tuổi
của học sinh, cấp lớp của học sinh, và số chỗ hiện
có. Nếu trường charter có nhiều học sinh ghi danh
nhập học hơn là chỗ trống cho một khối/lớp học cụ
thể nào đó, thì trường phải áp dụng giải pháp xổ số
công bằng để xác định học sinh nào sẽ được tham
gia khối/lớp học đó.

