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Grant High School

C

ộng đồng Grant cam kết thúc đẩy một môi trường hòa nhập và chào đón. Các
truyền thống lịch sử phong phú cũng như cam kết khám phá các công nghệ và
phong tục mới phản ánh thế giới luôn thay đổi của chúng ta. Grant là một trường
trung học đa dạng, năng động và toàn diện. Chúng tôi tin rằng tất cả học viên đều có thể
thành công và cam kết đảm bảo mọi học viên đều sẽ được chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc
sống, sự nghiệp và việc học tập sau khi kết thúc giáo dục bậc trung học. Grant cung cấp
một loạt các khóa học chính, tự chọn, xếp lớp nâng cao, các khóa đại học tín chỉ kép, và
các khóa học giáo dục kỹ thuật-nghề nghiệp.
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Các nét nổi bật về Grant
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Các cộng đồng học viên lớp 9: Tất cả các học viên lớp 9 đều là thành viên của
một cộng đồng học tập nhỏ. Mỗi cộng đồng gồm có các môn Ngữ Văn, Vật lý NGSS
(Tiêu chuẩn khoa học thế hệ mới) và các môn bắt buộc của lớp 9. Ngoài ra, học
viên lớp 9 tham gia các khóa học chính khác và chọn học nhiều môn tự chọn.
Các khóa học nâng cao bao gồm: Địa lý nhân văn đối với tất cả học viên lớp 10,
Sinh học, Hóa học, Vật lý, Giải tích, Khoa học môi trường, Lịch sử châu Âu và Nghệ
thuật studio.
Các khóa học tín chỉ kép PSU và PCC bao gồm: Thành phố Toàn cầu, Văn minh
Thế giới, Nghiên cứu Nữ quyền và Giới, Văn học Mỹ gốc Phi, Văn học Mỹ Latinh,
Các đề tài Văn học, Dữ liệu và Thống kê, Xác suất và Thống kê, Báo chí, Tiếng Tây
Ban Nha, Sân khấu và Thực tập Thư viện. Tất cả học viên ở mọi cấp lớp đều học
tiếng Anh tín chỉ kép.
Grant có một tạp chí dành cho những học viên từng đoạt giải thưởng tên là Grant
Magazine , hiện đã duy trì được 10 năm. Các tác giả thuộc đội ngũ biên soạn tạp
chí có thể nhận được tín chỉ báo chí bậc đại học từ PSU. Họ đã giành được sáu giải
thưởng Gold Crown liên tiếp từ Hiệp hội báo chí Columbia Scholastic.
ConTeam (Đội Hiến pháp) của Grant đã ba lần vô địch Quốc gia: 2013, 2015, 2018
và đã 12 lần vô địch cuộc thi toàn bang Oregon kể từ khi chúng tôi bắt đầu tranh tài
trong niên khóa 2000-2001.
Grant cam kết mang tới sự công bằng trên mọi khía cạnh của cộng đồng học
đường. Các học viên đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc bổ sung một
số khóa học liên quan đến chủng tộc và văn hóa, đồng thời hỗ trợ lập kế hoạch cho
các cuộc hội đàm về chủng tộc cấp toàn trường bốn lần mỗi năm.
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Học đại học và học nghề
Trường đại học và Trung tâm Hướng nghiệp của Grant hợp tác với Bộ phận Tư vấn để
giúp hướng dẫn học viên trong việc chuẩn bị cho tương lai. Điều phối viên hướng nghiệp
và phụ huynh tình nguyện là nhân viên của trung tâm hỗ trợ tư vấn và cung cấp thông tin
về nghề nghiệp cũng như các lộ trình để đạt được thành công trong những nghề nghiệp
đó. Trung tâm Hướng nghiệp cung cấp thông tin về các trường cao đẳng, đại học,
chương trình học nghề và/hoặc đào tạo lực lượng lao động. Trung tâm Hướng nghiệp
mở cửa hàng ngày và hỗ trợ cho các đại diện từ các trường đại học đến thăm Grant
trong suốt cả năm. Ngoài ra còn có các cơ hội khác trong suốt niên học để tìm hiểu
thông tin về nghề nghiệp - diễn giả khách mời, thăm quan thực tế, học việc và thực tập.
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Các Chương trình Giáo dục Kỹ thuật Nghề nghiệp (CTE)
Các Chương trình Giáo dục Kỹ thuật Nghề nghiệp giúp học viên tiếp cận với các cơ hội
nghề nghiệp trong thế kỷ 21 thông qua đào tạo thực hành trong lớp học. Học viên được
học các kỹ năng kỹ thuật song song với tìm hiểu thông tin về nghề nghiệp trong lĩnh vực
mình theo học. Một số khóa học có cấp tín chỉ đại học, tổ chức các chuyến đi thực tế, thực
tập, các chuyên thăm địa điểm làm việc và các cơ hội thực hành khác. Chúng tôi cung cấp
một loạt các chương trình CTE. Các chương trình đào tạo bao gồm:
Thiết kế 3D và Nghệ thuật Ứng dụng, Kỹ thuật Âm thanh, Quản lý Kinh doanh, Khoa
học Máy tính, Xây dựng, Truyền thông Kỹ thuật số, Kỹ thuật và Rô-bốt, Khoa học
Sức khỏe và Đa phương tiện/Nghệ thuật Sân khấu.

Điền kinh và hoạt động thể chất

•

Điền kinh thi đấu hạng 6A: Bóng chày, Bóng rổ, Cổ vũ thể thao, Chạy băng
đồng, Đội nhảy/múa/khiêu vũ, Bóng bầu dục, Môn đánh gôn, Bóng đá, Bóng mềm,
Bơi lội, Quần vợt, Các môn điền kinh, Bóng chuyền và Đấu vật.

•

Thể thao phối hợp: Chúng tôi tham gia ba môn thể thao tại Thế vận hội Olympic
Đặc biệt của Oregon - bóng đá, bóng rổ và bóng mềm. Thể thao phối hợp là
chương trình kết hợp các vận động viên Thế vận hội Đặc biệt với các đồng đội của
họ với số lượng bằng nhau trong các đội thể thao để tập luyện và thi đấu.

•

Các câu lạc bộ/hội nhóm: Grant có hơn 100 câu lạc bộ được lập ra dựa trên mối
quan tâm của học viên, bao gồm: Hiệp hội học viên Da đen, Hội học viên Người
bản địa, Câu lạc bộ Cư dân các đảo Châu Á - Thái Bình Dương, MEChA, Hiệp hội
Danh dự Quốc gia, Liên minh Chính trực, Liên minh học viên Ả Rập/Trung Đông,
Câu lạc bộ Công bằng Khí hậu, Câu lạc bộ Môi trường, Câu lạc bộ Bình đẳng, Câu
lạc bộ Câu cá, Bóng vợt, Bóng bầu dục, Chèo thuyền, Trượt tuyết, Trượt ván trên
Tuyết, Bóng nước và nhiều hội nhóm khác.

Nghệ thuật Biểu diễn và Nghệ thuật Thị giác
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Ban nhạc Giao hưởng
Hòa tấu Jazz, Nhạc cụ
Gió và Bộ Gõ
Hợp xướng - Hợp xướng Treble,
Hợp xướng Nam, Acapella, Royal
Blues
Nhà hát Kịch và Nhạc kịch
Nhảy/Múa/Khiêu vũ Sơ cấp,
Trung cấp và Nâng cao
Sáng tác Nghệ thuật
Hiệp hội Nghệ thuật,
Gốm sứ, Chế tác in ấn
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Nhiếp ảnh
Thiết kế Đồ họa
Nghệ thuật Studio Nâng cao
Nhà hát Thiếu nhi
Thiết kế Kiến trúc
Truyền thông kỹ thuật số
In lụa

Khuôn viên
mới được hiện đại hóa
Chúng tôi đã trở lại khuôn viên
hiện đại hóa của mình. Khuôn
viên trường tích hợp Công nghệ
Thế kỷ 21, không gian mới hiện
đại cho học viên và nhân viên và
một môi trường học tập thể hiện
sự quan tâm đến tất cả các thành
viên trong cộng đồng. Sự hiện đại
hóa được thiết kế có chủ đích để
phản ánh và bảo tồn lịch sử
phong phú của chúng tôi và cung
cấp các cơ sở vật chất hiện đại.
Chúng tôi cảm ơn cộng đồng
Portland đã hỗ trợ các trường
học của chúng tôi.
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