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ãy để kỹ năng của bạn thăng hoa tại Benson Tech. Benson Polytechnic High School là trường trung học tập trung vào 
Giáo dục Kỹ thuật-Hướng nghiệp (CTE) hệ bốn năm hàng đầu của Portland, thành lập vào năm 1917. Benson Tech 
áp dụng chuẩn mực nghiêm ngặt về học thuật và đào tạo thực hành nhằm chuẩn bị cho học viên bước vào bậc đại 

học và đào tạo một lực lượng lao động thế kỷ 21 lành nghề, được trả lương cao. 
Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn kết hợp giữa truyền đạt kiến thức kỹ thuật nghiệp vụ với xây dựng nền tảng 
học thuật cốt yếu để mang tới sự thành thạo cho học viên. Học viên bắt đầu với việc khám phá các sở thích của mình 
trong chương trình CTE và sau khi tốt nghiệp sẽ sở hữu các kỹ năng cần thiết để làm việc trực tiếp trong lĩnh vực 
chuyên ngành và/hoặc đã có đủ tín chỉ đại học để bước vào môi trường giáo dục sau trung học. 
Benson Tech cũng cung cấp một số hỗ trợ để giúp học viên đạt được các mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp, 
bao gồm chương trình AVID College và Career-Prep và Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Benson Tech. 
Khuôn viên trường rộng 9 mẫu Anh nằm trong khu thương mại của vùng phía đông nội thành Portland. Dự án hiện đại 
hóa toàn bộ khuôn viên trường dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa hè năm 2021 và hoàn thành vào mùa thu năm 2024. Dự án 
hiện đại hóa sẽ tái cấu trúc hoàn toàn không gian học tập, song cũng tập trung vào việc bảo tồn các công trình lịch sử. 
Tìm hiểu thêm về thiết kế và quy hoạch của Benson tại www.pps.net/Page/1838. 

 

Sẵn sàng cho giáo dục đại học và nghề nghiệp 
 

 

Các học viện của Benson cung cấp chương trình nghiên cứu nghiêm ngặt, xây 
dựng kỹ năng và chương trình thực tập hoặc học việc trong ba lĩnh vực nghề 
nghiệp có nhu cầu cao, mỗi lĩnh vực có nhiều chuyên ngành khác nhau. 

Học viện Công nghệ Truyền thông 
• Công nghệ chụp ảnh/video 
• Thiết kế Web/Video cho Web 
• Đài Phát thanh KBPS (đài phát thanh công cộng do học viên điều hành) 

Học viện Khoa học Sức khỏe 
• Chuyên viên/Trợ lý Y tế 
• Điều dưỡng/Trợ lý Điều dưỡng được Chứng nhận 
• Phụ tá Nha sĩ 

Học viện Kỹ thuật Công nghiệp 
• Công nghệ ô tô 
• Công nghệ Xây dựng Công trình 

(bao gồm Chương trình Homebuilding) 
• Công nghệ Điện 
• Công nghệ Sản xuất 
• Công nghệ Kiến trúc/Kỹ thuật 
• Hình học Công nghệ/Đại số Công nghệ  
• Kỹ thuật Khoa học Máy tính 
• Các khóa học Tiền Kỹ thuật 

 

 

Học viên của trường Bách khoa 
Benson là những người được trang 
bị các kỹ năng cho các tình huống 
thực tiễn khi gia nhập lực lượng lao 
động. Tấm bằng Trung học Benson 
sẽ là chìa khóa để học viên 
bắt đầu chuyến hành trình cuộc 
đời khi đứng trước ngưỡng cửa 
tương lai. 

—Curtis Wilson Jr., 
Hiệu trưởng 
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Mức lương tốt trong tương lai  
Mức lương hàng năm trung bình tại khu vực Portland đối với các lĩnh vực 
chuyên sâu* của Benson: 
• Phụ tá Nha sĩ/Phụ tá Bác sĩ: $40.000 - $45.000 
• Nhân viên, công nhân trong ngành thi công công trình: $45.000 
• Thiết kế Đồ họa: $60.000 
• Kỹ sư, công nhân cơ khí, ô tô, ngành tự động hóa: $52.000 
• Thợ điện: $75.000 
*Theo WorkSource Oregon

 

    
Mục tiêu của chúng tôi 
Đội ngũ tại Benson tin rằng học viên sẽ có thể: 
• Áp dụng kiến thức mà họ học được vào các tình huống thực tiễn. 
• Kết hợp giữa kiến thức học thuật và kỹ thuật trong quá trình học tập. 
• Tìm hiểu các lĩnh vực nghề nghiệp và kỹ thuật trước khi chọn chuyên 

ngành. 
• Trải nghiệm việc học trong môi trường lớp học lẫn ở nơi làm việc. 
• Tốt nghiệp với kỹ năng cao, sẵn sàng cho giáo dục bậc đại học và nghề 

nghiệp. 
• Tham gia các hoạt động thiện nguyện bằng cách sử dụng kỹ năng nghiệp 

vụ và kỹ thuật của mình 
 
Học viên của chúng tôi 

 
 

Học viên của Benson: 
• Đa dạng về văn hóa, chủng tộc– Benson Tech là một trong những trường 

trung học có tính đa dạng nhất ở khu vực Tây Bắc, có số lượng đồng đều 
giữa các học viên da trắng, người Latinh, người Mỹ gốc Phi và người Mỹ 
gốc Á. Benson thúc đẩy một môi trường tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau 
nhằm chuẩn bị nền tảng để học viênthể hiện xuất sắc trong một xã hội toàn 
cầu. Hội diễn Đa dạng và Tài năng hàng năm là chương trình giới thiệu tài 
năng của học viên và là một điểm nhấn của năm học. 

• Năng động– Benson Tech cung cấp một loạt các hoạt động ngoại khóa 
gồm cả điền kinh: Hoạt động cổ vũ thể thao, chạy việt dã, bóng đá, đội khiêu 
vũ, bóng chuyền, bóng rổ, đấu vật, bóng chày, bóng mềm, quần vợt, các 
môn điền kinh (chạy, nhảy...) và môn đánh gôn. Các tổ chức lãnh đạo: Hiệp 
hội Danh dự Quốc gia (NHS), Skills USA và Hiệp hội học viên Ngành y Hoa 
Kỳ (HOSA). Các câu lạc bộ dành cho học viên: Robotics, Diversity, Key, 
Mecha, Black Student Union, các câu lạc bộ nghề nghiệp cạnh tranh và 
nhiều đội nhóm khác. Chương trình Homebuilding - nơi các học viên cùng 
dựng xây một mái nhà chung - là cam kết của Benson đối với cộng đồng. 

• Tập trung cho giáo dục đại học và nghề nghiệp – Học viên có thể nhận 
tín chỉ đại học với 34 lớp học tín chỉ kép thông qua PCC và MHCC. Hơn 2/3 
học viên của Benson Tech theo học tại trường cao đẳng hoặc đại học hệ hai 
năm hoặc bốn năm ngay sau khi tốt nghiệp. 15% học viên khác theo học 
các trường thương mại kỹ thuật/nghề nghiệp, trong khi một số tham gia lực 
lượng lao động hoặc theo đuổi các lựa chọn khác. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Trung học Benson 
546 NE 12th Ave. 
Portland, OR 97232 
Điện thoại: (503) 916-5100 
www.pps.net/schools/benson 
Sở học chánh Portland là tổ chức hành động 
khẳng định và cung cấp các cơ hội bình đẳng 
cho học viên. 2020 
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Đối với tôi, Benson như là ngôi nhà 
thứ hai, nơi mà tôi luôn nhận được 
sự hỗ trợ và định hướng. 
Bốn năm học trôi qua thật là nhanh 
và tôi rất vui vì được tận hưởng 
khoảng thời gian tuyệt vời này tại 
Benson Tech. 

—Janai Pitmann, 
Niên khóa 2021 

“ 

Benson Tech đã mang tới các cơ hội 
để tôi phát triển các kỹ năng lãnh đạo 
không chỉ thông qua các lớp đào tạo 
kỹ năng lãnh đạo. Bên cạnh các 
chương trình CTE độc đáo và quý 
giá, các chương trình này còn giúp 
bạn sẵn sàng gia nhập lực lượng lao 
động và Benson là môi trường đào 
tạo tốt nhất. 

— Parker Myrus, 
Niên khóa 2023 
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