
Benson Polytechnic High School

Để cho các kỹ năng của các học sinh bay vọt lên ở Benson. Trường Trung Học Bách Khoa Benson là trường 
trung học bốn năm chuyên về Giáo dục Kỹ thuật Nghề nghiệp đứng hàng đầu ở Portland, được thành lập vào 

năm 1917. Trường Benson cung cấp một chương trình giáo dục nghiêm ngặt và huấn luyện thiết thực chuẩn bị các 
học sinh lên đại học và cho lực lượng lao động có kỹ năng cao và lương cao trong thế kỷ 21.
Các huấn luyện viên có trình độ cao phối hợp kiến thức kỹ thuật chuyên nghiệp với nền tảng giáo dục cần 
thiết cho sự tinh thông thành thạo. Các học sinh bắt đầu bằng cách khám phá sở thích của mình và khi tốt 
nghiệp trung học sẽ có các kỹ năng cần thiết để trực tiếp chuyển tới một công nghiệp đặc biệt và/hoặc đạt 
được tín chỉ đại học. Trường Benson cũng cung cấp cho các học sinh nhiều sự hỗ trợ để giúp các em đạt 
được các mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp, bao gồm chương trình chuẩn bị đại học và nghề nghiệp AVID và 
Trung Tâm Y Tế Benson Wellness Center.
Khuôn viên trường học rộng 9 mẫu tọa lạc trong khu vực thương mại ở phía miền đông của Thành Phố 
Portland. Kế hoạch hiện đại hóa hoàn toàn khuôn viên trường học dự định bắt đầu vào mùa hè 2021 và hoàn 
tất năm 2024. Dự án hiện đại hóa sẽ hoàn toàn cấu hình lại không gian học tập trong khi tập trung vào bảo tồn 
lịch sử. Tìm hiểu thêm về thiết kế và quy hoạch của Trường Benson tại Văn phòng hiện đại hóa trường học 
(Office of School Modernization) www.pps.net/Page/1838.

Chuẩn Bị Đại Học và Nghề Nghiệp
Các học viện ở Benson cung cấp một khoá học nghiêm ngặt, xây dựng 
kỹ năng và thực tập hoặc học nghề trong ba phạm vi nghề nghiệp nhu 
cầu cao, mỗi phạm vi với nhiều nghành khác nhau. 

Học Viện Kỹ Thuật Truyền Thông
• Kỹ Thuật Chụp Hình /Thâu Phim Video
• Thiết Kế /Thâu Phim Video cho Web
• Truyền Thanh Đài KBPS (học sinh quản lý đài phát thanh công cộng)

Học Viện Khoa Học Y Tế
• Trợ Lý Y Tế /Chuyên Gia 
• Y Tá /Trợ Lý Y Tá có cấp phép
• Trợ Lý Nha Khoa 

Học Viện Công Nghiệp và Kỹ Sư
• Công Nghệ Sửa Xe Hơi 
• Công Nghệ Xây Cất (bao gồm 

chương trình xây cất nhà)
• Công Nghệ Điện
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“ Các học sinh Benson là các học 
sinh được chuẩn bị cho các trường 
hợp thực tế ngoài đời trong lực 
lượng lao động. Bằng tốt nghiệp 
Trung học Benson mở ra cánh cửa 
cho các học sinh bắt đầu cuộc hành 
trình suốt đời của họ khi họ bắt tay 
vào con đường tương lai của họ.”

—Curtis Wilson Jr.,  
 Hiệu Trưởng

• Công Nghệ Chế Tạo
• Công Nghệ Kiến Trúc/Kỹ Sư
• Công nghệ Hình học/Công nghệ 

Đại số
• Khoa học Kỹ thuật Máy tính
• Các khóa học chuẩn bị cho ngành 

Kỹ Thuật



“  Theo ngành Kiến Trúc ở 
Trường Benson giúp cho tôi 
củng cố sự lựa chọn của tôi 
theo đuổi sự nghiệp thiết kế 
kiến trúc. Tôi đã học hỏi làm 
sao hoàn tất công việc cho 
đúng, và làm sao là một đồng 
nghiệp tốt. Bây giờ tôi đã trở lại 
dạy học ở Trường Benson sau 
nhiều năm làm việc trong các 
công ty kiến trúc, Tôi đang trao 
lại kiến thức cho thế hệ tới.”

—Tammy Hite,  
Giáo viên Kiến Trúc và Vẽ Thiết Kế và 

Cựu Học Sinh Benson

“ Trường Benson đã mở rộng 
trí óc của tôi về những nghề 
nghiệp mà tôi chưa từng nghĩ 
tới.  Tôi luôn luôn muốn làm 
trong các ngành ý tế, nhưng 
Trường Benson giúp cho tôi 
khám những tài năng mà tôi 
không biết là tôi có. Benson là 
một trường có đầy cơ hội.”

— Kim Le,  
Tốt Nghiệp 2017

Lương cao trong tương lai
Lương trung bình hàng năm trong khu vực Portland trong các ngành đặc 
biệt trong Trường Benson *:
• Trợ Lý Y Tế/Nha Khoa: $40,000 tới $45,000
• Thợ Xây Cất: $44,000
• Thiết Kế Đồ Họa: $60,000
• Thợ Sửa Xe: $52,000
• Thợ Điện: $75,000
*Nguồn Sở Lao Động Oregon 

Các mục tiêu 
Các nhân viên Trường Benson tin rằng các học sinh nên:
• Áp dụng các khái niệm giáo dục vào các trường hợp thực tế ngoài đời. 
• Hòa nhập nội dung môn học và kỹ thuật trong việc học tập.
• Khám phá thăm dò các nghề nghiệp và ngành kỹ thuật, rồi mới 

chọn ngành.
• Trải qua kinh nghiệm học hỏi trong lớp học và trong nơi làm việc.
• Tốt nghiệp trung học với các kỹ năng nghề nghiệp cao cấp và đại học
• Phục vụ tình nguyện, sử dụng các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ thuật

Các học sinh của chúng tôi
• Đa dạng – Trường Benson là một trong những trường trung học đa 

dạng nhất trong Vùng Tây Bắc, với số học sinh Da Trắng, Latin, Da 
Đen, và Á Châu đều bằng nhau. Trường Benson nuôi dưỡng một môi 
trường tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau để chuẩn bị cho các học sinh 
vượt trội trong xã hội thế giới. Buổi hội họp Đa dạng và Tài năng toàn 
trường hàng năm là một buổi trình diễn tài năng của học sinh và là một 
điểm nổi bật trong năm.

• Tham Gia – Trường Benson cung cấp nhiều hoạt động bao gồm thể 
thao: Football, Cheerleading, Chạy Bộ Đường Dài, Bóng Đá, Đội Nhảy 
Múa, Bóng Chuyền, Bóng Rổ, Đấu Vật, Baseball, Softball, Tennis, Điền 
Kinh và Golf. Các tổ chức lãnh đạo: National Honor Society, Skills USA, 
và Health Occupations Students of America or HOSA. Các câu lạc bộ 
học sinh: Robotics, Diversity, Key, Mecha, Black Student Union, các hội 
thi đua nghề nghiệp, và nhiều thứ khác.  Chương Trình Xây Cất Nhà, 
các học sinh xây cất nhà, là một trách nhiệm của Trường Benson đối 
với cộng đồn

• Chú trọng vào đại học và nghề nghiệp – Các học sinh có thể đạt 
được cả hai tín chỉ trung học và đại học trong 34 lớp qua các trường 
đại học cộng đồng PCC và MHCC. Hơn hai phần ba học sinh Benson 
đi học đại học hai năm hoặc đại học bốn năm ngay sau khi tốt nghiệp 
trung học. Khoảng 15 phần trăm các học sinh khác đi học các trường 
dạy nghề kỹ thuật, cùng lúc một số học sinh khác đi làm hoặc theo đuổi 
các lựa chọn khác.

Benson High School 
546 NE 12th Ave.
Portland, OR 97232 
Phone: (503) 916-5100 
www.pps.net/schools/benson
Sở Học Chánh Portland là một cơ quan tuyển chọn 
nhân viên theo hoạt động tích cực và và bình 
đẳng. 2019


