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Tôn chỉ của Franklin: Truyền thống, Cộng đồng và Tương lai
Truyền thống: Franklin High School là ngôi trường có lịch sử giàu truyền thống và lâu
đời tại khu vực South Tabor của Portland. Trong hơn một thế kỷ qua, nhiều thế hệ gia
đình đã theo học tại trường và chào đón những thành viên mới, những người tiếp tục
củng cổ thêm truyền thống và văn hóa vốn đã phong phú của trường.
Cộng đồng: Trường Franklin là môi trường đa ngôn ngữ, với 28 ngôn ngữ khác nhau
được sử dụng bởi các học viên và gia đình của họ. Trường mang tới một môi trường hỗ
trợ và đa dạng cho các gia đình và cộng đồng của chúng ta nhằm chuẩn bị cho hành
trình học tập suốt đời của học viên.
Tương lai: Chúng tôi tự hào được công nhận trên toàn quốc nhờ vào các nỗ lực nhằm
thu hẹp khoảng cách thành tích và đảm bảo sự thành công trong học tập cho mỗi học
viên. Chúng tôi cam kết mang lại trải nghiệm giáo dục chất lượng cao cho tất cả học
viên. Văn hóa học thuật của chúng tôi được thúc đẩy bởi tầm nhìn rằng tất cả học viên
cần được chuẩn bị đầy đủ để theo đuổi chương trình giáo dục đại học theo bất kỳ hình
thức nào. Chương trình đào tạo cùng nhiều chương trình khác của chúng tôi giúp học
viên mở rộng và đào sâu kiến thức, nâng cao kỹ năng và truyền động lực để họ tự tin để
đạt được các mục tiêu trong tương lai.

Những nét nổi bật về trường Franklin
• Các khóa xếp lớp nâng cao: Giải tích xếp lớp nâng cao, Thống kê xếp lớp nâng cao,
Tiếng Anh xếp lớp nâng cao, Sáng tác và văn học Anh xếp lớp nâng cao, Chính phủ
Hoa Kỳ xếp lớp nâng cao, Tâm lý học xếp lớp nâng cao, Ngôn ngữ và văn hóa Trung
Quốc xếp lớp nâng cao, Lịch sử Hoa Kỳ xếp lớp nâng cao, Hóa học xếp lớp nâng cao,
Sinh học xếp lớp nâng cao, Vật lý 1 & 2 xếp lớp nâng cao, Khoa học môi trường xếp
lớp nâng cao, Thiết kế 2D xếp lớp nâng cao, Lịch sử hội họa xếp lớp nâng cao, Lịch
sử thế giới xếp lớp nâng cao, Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha xếp lớp nâng cao,
Lý thuyết âm nhạc xếp lớp nâng cao và Hội thảo xếp lớp nâng cao.
• Các chương trình tín chỉ kép: Giáo dục Nghề nghiệp và Kỹ thuật, Nhảy/Múa/Khiêu
vũ, Tiếng Anh và Tiếng Pháp.
• Ngôn ngữ thế giới: Franklin mang đến cho các học viên trải nghiệm phong phú thông
qua giáo dục ngôn ngữ và văn hóa. Học viên có thể lựa chọn tiếng Pháp, tiếng Tây Ban
Nha, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga. Học viên cũng
có thể được nhận Dấu chứng nhận Song ngữ của bang Oregon. Dấu này nhằm chứng
nhận một học viên sắp tốt nghiệp có khả năng học tập bằng hai ngôn ngữ trở lên.

TUYÊN BỐ VỀ SỨ MỆNH
Franklin High School thu hút mọi học viên bằng phương pháp giảng dạy truyền
thống kết hợp đổi mới nhằm giúp học viên mở rộng và đào sâu kiến thức, nâng
cao kỹ năng và truyền cảm hứng về sự tự tin. Mang tới một môi trường đa dạng
và hỗ trợ cho các nhà giáo dục, gia đình và cộng đồng của chúng tôi để chuẩn bị
cho các học viên của chúng tôi một tương lai vững chắc và đánh giá cao việc học
tập và phụng sự suốt đời.

TÔN CHỈ CỦA FRANKLIN
Luôn nỗ lực để thể hiện...
Chu đáo: Chúng tôi đầu tư thời gian
và công sức vào những gì mình làm.
Tôn trọng: Chúng tôi tôn trọng các
nhu cầu học tập đa dạng của mọi
người.
Tính tổ chức: Chúng tôi chuyên cần
và có mặt đúng giờ tại lớp.
Tính kỷ luật: Chúng tôi chỉ rời lớp
học khi được cấp giấy cho phép.
Sự hào phóng: Chúng tôi chia sẻ tài
nguyên của chúng tôi với người
khác.

Franklin được tái hiện đại hóa: Vào mùa thu năm 2017, Franklin High School đã trở thành một cơ sở giáo dục thế kỷ 21 mới
được hiện đại hóa. Trường có một khuôn viên thoáng đãng với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất về nghệ thuật, các cửa
hàng CTE và không gian học tập cũng như thể hiện trình độ công nghệ cao trong toàn bộ khuôn viên.

Đại học và nghề nghiệp

Trường có một đội ngũ tận tâm gồm 6 Cố vấn và 1 Điều phối viên Hướng nghiệp hỗ trợ học viên trên
con đường vào đại học và nghề nghiệp sau khi kết thúc giáo dục trung học. Franklin cũng cung cấp
chương trình dự bị đại học AVID giảng dạy các kỹ năng nhằm chuẩn bị nền tảng để học viên thành
công ở bậc trung học, đại học và trong nghề nghiệp của họ.

Các hoạt động nghệ thuật

•
•
•
•
•

Ban nhạc Hòa nhạc
Ban nhạc Giao hưởng
Dàn nhạc Dây
Đàn dây Sơ cấp
Dàn Hợp xướng

•
•
•
•

Quản lý kinh doanh
Sản xuất Video
Nghệ thuật Ẩm thực
Tài chính

•

• Nhảy/Múa/Khiêu vũ: Kỹ năng
•
•
•
•
•

Biểu diễn Sơ cấp
Gốm sứ
Vẽ tranh sơn dầu
Vẽ tranh bằng bút
Nhiếp ảnh

Nghệ thuật nhà hát:
Nghệ thuật dàn
cảnh/Dựng kịch
Diễn xuất: Từ sơ cấp
tới nâng cao
Trống Drumline

•
•

Giáo dục Nghề nghiệp và Kỹ thuật (CTE) và các Chương trình Đặc biệt
• Dịch vụ Y tế
• Gia công gỗ/Xây dựng
• Gia công kim loại/Sản xuất

•
•
•
•

Sư phạm
Luật Hiến pháp
Phiên tòa giả định
Khoa học máy tính

Các khóa tự chọn
• Thiết kế kỷ yếu
• Báo chí
• Nghệ thuật

• Âm nhạc
• Kỹ thuật Rô-bốt
• Quản trị học viên

• Lãnh đạo/Hướng nghiệp
Phát triển

Các môn Điền kinh
•
•
•
•

•
•
•
•

Bóng đá
Bóng Bầu dục
Chạy băng đồng
Bóng chuyền

Đấu vật
Cổ động thể thao
Bóng rổ
Bơi lội

•
•
•
•

Các môn điền kinh
Quần vợt
Bóng chày
Bóng mềm

Kết nối cộng đồng và hỗ trợ học viên
• ASPIRE: Chương trình

Phụ đạo
• Các khóa hỗ trợ ELD
• Hơn 40 câu lạc bộ
• Chương trình SUN (Schools
Uniting Neighborhoods)

• STEP UP
• Phòng khám hạt Multnomah
(Tại cơ sở)

• Điều phối viên Hỗ trợ

Thành công cho Học
viên
• Chương trình Bữa tối
sau giờ học

• AVID
• TAG
• Nhóm theo dõi sự tham

gia lớp học của học viên

• Cộng đồng Học viên lớp
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• Chương trình Học giả
Nâng cao

Portland Public Schools là tổ chức hành động khẳng định và cung cấp các cơ hội bình đẳng cho học viên.
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