
“ Tại Franklin, các học sinh viên có 
thể khám phá niềm đam mê của 
các em và vượt trội trong các lãnh 
vực thích thú của các em. Chúng 
tôi thử thách học sinh thành công 
ở cấp độ cao nhất của các em 
bằng các khóa học đại học và nghề 
nghiệp và sự hỗ trợ để cho phép 
các em chấp nhận mạo hiểm mà 
không sợ hãi. Chúng tôi là một 
cộng đồng mạnh mẽ gồm các nhà 
giáo dục tài năng, các đội hỗ trợ 
đáng tin cậy, các cộng sự viên tận 
tâm trong cộng đồng và các học 
sinh xuất sắc nhất từ trước đến nay. 
Tham gia với chúng tôi -  
là một Quaker! ”  

—Juanita Valder, Hiệu trưởng

Trường trung học Franklin 
5405 SE Woodward St | Portland, OR 97206 | (503) 916-5140 | www.pps.net/franklin

Các con số của Franklin
Tỷ lệ tốt nghiệp trung học 2009-2015

Source: Oregon Department of Education

AP học sinh thành công 2011-2016

• Số học sinh AP tăng 126%
• Số bài thi AP tăng 120%
• Điểm thi AP 3 hoặc cao hơn tăng 147%

Source: AP website
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“  Tôi được học bổng vào một trường tư nhưng đã chọn Franklin vì các nền văn hóa đa 
dạng và quan điểm khác nhau.”

—Victor Candia, Khóa tốt nghiệp 2019

Franklin Vững Mạnh: Truyền thống, Cộng đồng và Tương lai lai là những từ làm 
nổi bật bản chất của các mục tiêu và sứ mệnh cho trường học của chúng tôi.

Truyền thống: Lịch sử của trường trung học Franklin ở khu vực South Tabor của 
Portland là một quá trình sâu sắc và bền vững. Trong hơn một thế kỷ, các thế hệ gia 
đình đã đi học trong trường và chào đón những người mới đến là những người tiếp 
tục củng cố truyền thống và văn hoá phong phú của trường.

Cộng đồng:  Trường Franklin hiện thời đang chào đón 28 ngôn ngữ khác nhau được 
sử dụng bởi các học sinh và gia đình. Trường học cung cấp một môi trường hỗ trợ và 
đa dạng cho các gia đình và cộng đồng của chúng tôi để chuẩn bị cho các học sinh 
của chúng tôi học tập suốt đời. 

Tương lai: Chúng tôi tự hào đã được công nhận trên toàn quốc cho công việc của 
chúng tôi để thu hẹp khoảng cách thành tích giáo dục giữa các nhóm học sinh và 
bảo đảm thành công học tập cho mỗi học sinh. Chúng tôi cam kết cung cấp một trải 
nghiệm giáo dục chất lượng cao cho tất cả học sinh.  Môi trường học tập của chúng 
tôi được định hướng bởi tầm nhìn tất cả học sinh đều được chuẩn bị hoàn toàn để 
theo đuổi nền giáo dục đại học dưới mọi hình thức. Khóa học và nhiều chương trình 
của chúng tôi giúp mở rộng và làm sâu sắc thêm kiến thức của học sinh, nâng cao kỹ 
năng và truyền cảm hứng cho sự tự tin của họ để đạt được mục tiêu trong tương lai.

Các điểm nổi bật của Trường Franklin

• Các Lớp Cao Cấp: AP Calculus, AP Statistics (Thống Kê), AP English Language 
Composition (Luận Văn), AP English Literature and Composition (Văn Hoc Anh Ngữ), 
AP US Government (Chính Quyền Hoa Kỳ), AP Psychology (Tâm Lý Học), AP Chinese 
Language and Culture (Ngôn Ngữ và Văn Hóa Trung Hoa), AP US History (Lịch Sử 
Hoa Kỳ), AP Chemistry (Hóa Học), AP Biology (Sinh Vật Học), AP Physics B part 1 and 
2 (Vật Lý), AP Environmental Science (Khoa Học Môi Trường), AP 2D Design (Thiết 
Kế), AP Art History (Lịch Sử Nghệ Thuật), AP World History (Lịch Sử Thế Giới) và AP 
Spanish Language and Culture (Ngôn Ngữ và Văn hóa Tây Ban Nha). Các lớp CTE 
chọn lựa tín chỉ kép, Anh Ngữ, Khiêu vũ và Pháp Văn.

• Ngôn Ngữ Quốc Tế: Trường Franklin cung cấp cho các học sinh một kinh nghiệm 
phong phú qua giáo dục ngôn ngữ và văn hoá.  Các học sinh có sự lựa chọn Tiếng 
Pháp, Tây Ban Nha, Trung Hoa, Nga, Đức và Song Ngữ Hội Nhập Tiếng Tây Ban Nha.  
Học sinh cũng có thể đạt được Oregon Seal of Biliteracy (Ấn Dấu Song Ngữ Tiểu 
Bang Oregon). Ấn dấu này công nhận học sinh tốt nghiệp trung học thành công học 
tập trong hai hoặc nhiều ngôn ngữ.



Đại Học và Nghề Nghiệp
Một nhóm tận tâm gồm 6 Giáo Viên Cố Vấn và 1 Phối Hợp Viên Đại Học và Nghề 
Nghiệp hỗ trợ các học sinh trên con đường của các em đến đại học và nghề nghiệp 
sau trung học. Trường Franklin cũng cung cấp chương trình dự bị đại học Avid bằng 
cách dạy các kỹ năng để chuẩn bị học sinh thành công ở trường trung học, đại học, và 
trong sự nghiệp của họ.

Các Cơ Hội Nghệ Thuật bao gồm 
• Ban Hòa Nhạc
• Dàn Nhạc Giao Hưởng
• Hòa Nhạc Đàn Dây
• Đàn dây sơ cấp
• Ca Đoàn

• Khiêu vũ: từ lớp Sơ Cấp 
đến Trình diễn

• Đồ gốm
•  Vẽ tranh
• Hội Họa

• Nhiếp ảnh
• Nghệ thuật sân khấu: Thủ 

Công Sân Khấu/Trình Diễn
• Đóng Kịch: các lớp Sơ Cấp 

đến Cao Cấp Diễn Xuất

Các Chương Trình Giáo Dục Kỹ Thuật Hướng Nghiệp (CTE) và Đặc Biệt bao gồm
• Quản lý Kinh doanh
• Sản Xuất Video
• Nghệ Thuật Nấu Ăn 

•  Y Sinh
•   Làm đồ gỗ 
•  Kim Loại 

•  Luật Hiến Pháp 
•  Phiên Tòa thực tập
• Giáo dục Khoa học 

Máy tính

Môn Tự Chọn bao gồm 
• Kỷ Yếu Trung Học 
• Báo Chí 
• Nghệ Thuật 

•  Âm Nhạc 
•  Kỹ Thuật Robotics 
•  Đại Diện Học Sinh 

• Lãnh Đạo/Phát triển 
Nghề Nghiệp

Thể Thao
• bao gồm: Bóng tròn
• Football 
• Chạy việt dã 
• Bóng chuyền 
• Đấu vật

• Đội Vũ Công 
• Bóng rổ 
• Bơi lội 
• Điền kinh 
• Tennis 

• Baseball 
• Softball
• Đội vũ Cổ võ

Làm Việc với Cộng Đồng và Các Hỗ Trợ Học Sinh bao gồm
• ASPIRE: Kèm học sau giờ học
• các lớp hỗ trợ ELD
• có nhiều hơn 40 hội học sinh
• Các chương trình SUN sau 

giờ học
• STEP UP

• Phòng Y tế Quận 
Multnomah

• Các điều phối viên thành 
công của học sinh

• Chương trình chuẩn bị  đại 
học GEAR UP

• các nhân viên làm việc với 
cộng đồng

• Chương Trình Bữa Ăn Sau 
Giờ Học

• Chương trình chuẩn bị đại 
học AVID *TAG

Sở Học Chánh Portland là một cơ quan tuyển chọn nhân viên theo hoạt động tích cực và bình đẳng.       2018

Franklin tân trang lại: Vào mùa thu năm 2017, các học sinh, giáo viên và nhân viên trường trung học Franklin trở lại một 
trường mới được tân trang lại, cơ sở giáo dục thế kỷ 21. Trường học có một cảm giác khung viên trường mở rộng với các cơ sở 
nghệ thuật hiện đại, các lớp nghề nghiệp CTE và không gian học tập, và mức độ công nghệ cao trên toàn bộ khung viên trường.


