
PORTLAND PUBLIC SCHOOLS 
 

Tại Lincoln High School, học viên được khuyến khích đặt những câu hỏi phản biện, 
hỗ trợ niềm đam mê độc đáo của mình và cung cấp vô số cơ hội để làm việc với các 
bạn bè, đối tác cộng đồng, cựu học viên và nhà giáo dục để tìm ra mục đích sống, làm 
việc và tạo ra thay đổi tốt hơn cho thế giới xung quanh. Trường Lincoln cổ vũ những 
lựa chọn giúp mang tới cuộc sống cân bằng, hạnh phúc và lành mạnh. 

Lincoln là trường trung học cấp bằng Tú tài Quốc tế (IB) được xếp hạng hàng đầu, nơi 
nghệ thuật và các môn tự chọn được đánh giá cao. Trường Trung học Lincoln liên tục 
được vinh danh là một trong những “Trường Trung học Tốt nhất Hoa Kỳ”, theo xếp hạng 
của US News and World Report.  Chương trình IB nhằm mục đích phát triển những 
người trẻ ham học hỏi, hiểu biết và quan tâm, những người giúp tạo ra một thế giới công 
bằng hơn và hòa bình hơn. 93% học viên LHS theo học một hoặc nhiều lớp IB. Học viên 
cũng được tham gia vào đào tạo thực hành thông qua các lớp Giáo dục Kỹ thuật Nghề 
nghiệp (CTE). Lincoln cung cấp Chương trình Hòa nhập tiếng Tây Ban Nha và các lớp 
học ngôn ngữ thế giới bằng tiếng Ả Rập, Pháp, Đức, Quan Thoại và Ngôn ngữ Ký hiệu 
Hoa Kỳ (ASL). Các môn nghệ thuật bao gồm sân khấu, ban nhạc, đàn dây, jazz, bộ gõ, 
dàn hợp xướng, vẽ, hội họa, gốm sứ, nhiếp ảnh và các lớp thiết kế. 
 

  
Trường trung học lâu đời nhất của Portland Public Schools nằm ở trung tâm thành 
phố Portland, chỉ trong khoảng cách đi bộ đến Đại học Bang Portland, các bảo tàng, 
sự kiện văn hóa, các công ty khởi nghiệp công nghệ cao và các cơ hội thực tập ở 
nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc hiện đại hóa trường Lincoln đang diễn ra mạnh mẽ 
với việc khai giảng trường học mới vào mùa thu năm 2022. 
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“Lincoln là một nơi tuyệt vời. Tại sao như vậy? Tất cả mọi người. Từ giáo 
viên và nhân viên cho tới học viên và phụ huynh, các thành viên của cộng 
đồng Lincoln luôn tốt bụng, biết lắng nghe và quan tâm. Chúng tôi cư xử tốt 
với nhau và mọi thứ khác theo đó sẽ tiến triển tốt đẹp." 

— Raja Moreno, Niên khóa 2019 

http://www.pps.net/lincoln


Những nét nổi bật trong chương trình đào tạo 
 Các chương trình đào tạo quốc tế của Lincoln tập trung vào việc đưa ra 

nhiều góc nhìn để xem xét các vấn đề về ngôn ngữ, văn hóa, tình hình địa 
chính trị hiện nay và trong lịch sử. 

 Lincoln là Trường IB Thế giới được cấp phép để chuẩn bị nền tảng cho học sinh 
lấy Chứng chỉ IB. Học viên LHS thường xuyên đạt hoặc vượt điểm trung bình 
quốc tế trong các bài kiểm tra IB. 

 Chương trình Hòa nhập tiếng Tây Ban Nha lấy học viên làm trung tâm, thúc 
đẩy sự thành thục ngôn ngữ và khả năng sử dụng ngôn ngữ của họ trong các 
khóa học liên ngành. 

 Lincoln cung cấp các chương trình Giáo dục Kỹ thuật Nghề nghiệp (CTE) đang 
ngày một phát triển, tập trung vào Quản lý Kinh doanh và Tiếp thị, Khoa học Máy 
tính, Truyền thông Đại chúng, Nghệ thuật Ẩm thực, Thiết kế Sản phẩm và Kỹ 
thuật Âm thanh. 

 Học viên được bồi dưỡng các kỹ năng STEAM thông qua các lớp khoa học máy 
tính và lập trình máy tính nâng cao và các cơ hội dựa trên dự án bao gồm 
TEALS, First Robotics, Science Bowl, PSU Innovation Challenge và NW Women 
in Technology (NWIT). 

 Học viên có quyền lựa chọn một loạt các môn tự chọn bao gồm: Mã hóa, Nghiên 
cứu Chủng tộc Quan trọng, Đạo đức và Triết học, Nghiên cứu Môi trường, Nghệ 
thuật Đồ họa & Thiết kế Web, Chánh niệm và Yoga, Thực hành đàn ghita, Kinh 
doanh, Kỹ thuật Âm thanh, Quản lý Xây dựng, Sáng tạo, Hip-Hop & Khám phá 
Văn hóa 

 Nhiều lớp hỗ trợ khác nhau cho mọi học viên có nhu cầu đa dạng bao gồm 
Giáo dục Đặc biệt và ESL, các lớp bổ trợ, Trung tâm Học thuật, các lớp hỗ trợ 
theo nội dung cụ thể, chương trình dự bị đại học AVID, gia sư đồng cấp, trung 
tâm hỗ trợ kỹ năng viết và trung tâm kiểm tra lại môn toán. 

 Lincoln ủng hộ toàn bộ Chương Trình Chăm Sóc Trẻ Em Toàn Diện (Whole-
Child Model), đưa ra phương pháp tiếp cận theo cấp độ đối với việc giáo dục xã 
hội/cảm xúc. Các hỗ trợ bao gồm đào tạo chống bắt nạt và phòng ngừa tự tử 
cho tất cả học sinh và huấn luyện học tập chuyên sâu, liệu pháp DBT và hỗ trợ 
về vấn đề tham gia lớp học cho một số học viên. 

Gắn kết học viên 
 Các hoạt động học thuật và câu lạc bộ bao gồm Diễn thuyết và Tranh luận, 

Mô hình Liên hợp quốc, Phiên tòa Giả định, Đội Hiến pháp, Cờ vua, MEChA, 
Hội Sinh viên Da đen, Hội nam sinh da màu/Hội nữ sinh da màu, Liên minh 
Đồng tính Nam, Science Bowl, Vivace Acappella, Key Club, PERIOD, 
Alchemy Union, câu lạc bộ đạp xe và Girl's State. 

 Học viên áp dụng các kỹ năng vận động với tư cách là thành viên của Ủy ban 
Thanh niên Multnomah, Ban Tiếng nói Học sinh Oregon, bằng cách đưa ra các 
bằng chứng tại các cuộc họp của Hội đồng Thành phố và Hội đồng PPS và 
thông qua vô số cơ hội liên quan đến chương trình học. 

 Lincoln High School cạnh tranh ở cấp độ 6A tại bang Oregon. Trên sân, 
 đường đua, sân gôn, dốc trượt tuyết và trong hồ bơi; chương trình điền kinh mang 

lại nhiều cơ hội cho học viên-vận động viên với mọi sở thích, bao gồm nhiều môn 
thể thao không giới hạn. 

 Các đội thể thao của Lincoln đã giành được nhiều danh hiệu cấp tiểu bang 
trên nhiều môn thể thao khác nhau bao gồm Quần vợt, Đánh gôn, Bóng vợt, 
Bóng bầu dục, Điền kinh Phối hợp và Bóng đá. 

 Các học viên tham gia hơn 80 câu lạc bộ. Một số câu lạc bộ tập trung vào dịch 
vụ cộng đồng, số khác tập trung vào giáo dục hoặc nghệ thuật; tất cả đều góp 
phần tạo ra những kết nối sâu sắc hơn giữa Lincoln High Schools và các học 
viên của mình. 

Quan hệ hợp tác trong khu vực 
Trường Lincoln có các mối quan hệ quý giá với các đối tác công ty và học thuật 
bao gồm Nike, Intel, Daimler, QFI, OHSU, UO, PSU, PCC, Lewis & Clark, 
Concordia, New Seasons, Mercy Corps và một loạt tổ chức phi lợi nhuận. Phụ 
huynh tích cực tương tác với tư cách là đối tác chính của Lincoln; đóng vai trò là 
các giảng viên khách mời, cố vấn và tình nguyện viên. Mạng lưới cựu học viên 
rộng lớn của Lincoln đã và đang hoạt động với tư cách là những người cố vấn và 
giảng viên khách mời. 

Sở học chánh Portland là một đơn vị giáo dục và hướng nghiệp với các cơ hội bình đẳng 
cho mọi học viên. 2020 

“Lincoln High School cho tôi cơ hội tìm 
thấy một cộng đồng và tình yêu đối với 
học tập. 
Nhờ các giáo viên và huấn luyện viên 
tận tâm của mình, tôi đã học được rằng 
tôi có khả năng vượt qua mọi thử thách 
trong cuộc sống. Mọi người luôn nói với 
tôi rằng thời gian của tôi ở Lincoln sẽ 
trôi qua nhanh lắm, tới bây giờ tôi mới 
nhận ra điều đó quả đúng là như vậy. 
Hãy tận hưởng từng giây từng phút vì 
những khoảnh khắc này sẽ không kéo 
dài mãi mãi." 
 

Vận động viên, Niên khóa 2021 
— Mia Kane, Học viên 

(Liên kết với UCLA) 
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