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GI ỚI   THIỆU   VỀ   TRƯỜNG   HỌC   CỦA    CHÚNG   TÔI  
Trường   Trung   Cấp   Hosford   chú   trọng   vào:   

Tình   Bạn   –   Học   Hỏi   –   Cam   Kết  
 
Các   học   sinh   và   nhân   viên   tại   Trường   Hosford   cam   kết   xây   dựng   và   duy   trì   các   mối   quan   hệ   với   nhau   và   với   cộng  
đồng   của   chúng   tôi;   tìm   hiểu   về   bản   thân,   về   những   người   khác   và   thế   giới.   Chúng   tôi   muốn   mọi   học   sinh   và   mọi   gia  
đình   cảm   thấy   được   chào   đón,   được   bao   gồm   và   hào   hứng   với   việc   học   tập   và   phát   triển.   Chúng   tôi   tin   rằng   các   mối  
quan   hệ   rất   quan   trọng   và   chúng   tôi   muốn   biết   rõ   về   quý   vị   và   con   em   của   quý   vị.  

 

T ẠI   SAO   CHỌN    TR ƯỜNG    HOSFORD?  
H ọc   Thuật  

Tại   Hosford,   chúng   tôi   tự   hào   về    các   tiêu  
chuẩn   học   tập   nghiêm   ngặt .   Trong   khi   các  
giáo   viên   soạn   thảo   các   bài   học   tuân   theo   các  
tiêu   chuẩn   của   Tiểu   Bang   Oregon,   họ   cũng   bảo  
đảm   các   học   sinh   dành   nỗ   lực,   tham   gia,   và  
được   thử   thách   trong   việc   học   tập.  

 
AVID  
Tiến   Bộ   Qua   Quyết   Tâm   Cá   Nhân  
( AVID )    là   một   tổ   chức   phi   lợi   nhuận  
toàn   cầu   hoạt   động   với   một   nguyên   tắc   
hướng   dẫn:   buộc   học   sinh   phải   chịu  
trách   nhiệm   với   các   tiêu   chuẩn   cao   nhất,   cung   cấp   hỗ  
trợ   học   tập   và   xã   hội,   và   họ   sẽ   vượt   qua   thử   thách.  
Hệ   Thống   Chuẩn   Bị   cho   Đại   Học   của   AVID   mang  
chương   trình   giảng   dạy   và   phương   pháp   dựa   trên  
nghiên   cứu   đến   cho   các   học   sinh   để   phát   triển   các   kỹ  
năng   tư   duy   phê   phán,   đọc   viết   và   toán   học   trong   tất  
cả   các   môn   học.  
 
Các   Môn    Tự   Chọn    Phong   Phú  

 

Hosford   cung   cấp   nhiều    môn   tự   chọn    cho   các   học  
sinh,   bao   gồm   Lãnh   Đạo   Học   Sinh,   Tiếng   Tây   Ban   Nha  
(hai   cấp   độ),   Ban   Nhạc   (ba   cấp   độ),   Nghệ   Thuật   (ba  
cấp   độ),   Công   Nghệ   Máy   Tính,   Phương   Tiện   Truyền  
Thông,   Môn   Làm   Đồ   Gỗ,   Kỹ   Thuật,   Thể   Dục/Sức   khỏe  
và   Yoga.  
 

Ngoài   ra,   PTSA   cung   cấp   các   lớp   học   H.E.A.T  
(Hosford   Engaged   &   Active   Teens)   là    các   lớp   học  
phong   phú    chủ   yếu   cho   học   sinh   sau   giờ   học     dành  
cho   tất   cả   học   sinh   của   chúng   tôi   -   không   học   sinh   nào  
bị   từ   chối.   Một   số   lớp   học   phổ   biến   hơn   là:   Nấu   Ăn,  
Câu   Lạc   Bộ   Toán   Học,   Câu   Lạc   Bộ   Đánh   Cờ,   Diễn  
Thuyết   &   Tranh   Luận,   Yoga,   Câu   Lạc   Bộ   Chế   Tạo,   Neo  
Geo   và   Viết   Sáng   Tạo.  

 

Song   Ng ữ   Hội   Nhập    Ti ếng   Quan   Thoại  
Hosford   là   một   trường    Song   Ngữ   Hội   Nhập   Tiếng  
Quan   Thoại ;   một   phần   tư   học   sinh   của   chúng   tôi  
đang   tiếp   tục   học   tiếng   Quan   Thoại   mà   họ   đã   bắt   đầu   ở  
trường   tiểu   học.   Chúng   tôi   hợp   tác   với   trường   Trung  
Cấp   LiDa   ở   Tô   Châu,   Trung   Quốc   để   trao   đổi   học   sinh  
hàng   năm.   Trong   khi   ở   Trung   Quốc,   các   học   sinh   lớp   8  
MIP   hoàn   thành   CRR   (Cư   Trú   Nghiên   Cứu   Trung  
Quốc)   là   Dự   án   Capstone   của   họ.  

 
Công   B ằng  

Hosford   tập   trung   vào  
sự   công   bằng ;   bình  
đẳng   giới   tính,   bình  
đẳng   chủng   tộc   và  
bình   đẳng   giáo   dục.   Vì  
mục   tiêu   đó,   chúng   tôi  
đã   thành   lập   các  
nhóm   chung   sở   thích  
để   các   học   sinh   có   không   gian   an   toàn   để   gặp   gỡ,  
cộng   tác   và   yên   tâm.   Chúng   tôi   cam   kết   trở   thành  
cộng   đồng   trường   học   Chống   Kỳ   Thị   Phân   Biệt  
Chủng   Tộc.  
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