Metropolitan Learning Center
Thành phố là Mái trường
MLC có gì đặc biệt?
•

Chương trình đào tạo từ Mầm non tới Lớp 12 (K-12): Học viên lớn tuổi
hơn có cơ hội làm mentor (cố vấn) để làm việc với các “Senior Buddies”,
tức các học viên năm cuối trẻ tuổi hơn

•

Chương trình thực tập dành cho mọi học viên trung học

•

Các chương trình CTE về Truyền thông Đại chúng và Giáo dục

•

Chương trình giáo dục cá nhân hóa đem lại các cơ hội giống như
các trường lớn hơn: Tín chỉ trung học tiếng Tây Ban Nha cho học
viên lớp 8, tín chỉ kép dành cho Ngữ văn trung học và các khóa Năng
lực Nghề nghiệp (PCC), Toán Nâng cao, Kỹ thuật in 3D

•

Học tập thông qua trải nghiệm/dự án: Cơ hội học tập dựa vào cộng đồng
và thực hành thực tế. Công bằng Khí hậu đã và đang được chú trọng.
Các hoạt động ở lại qua đêm dành cho học viên từ lớp 4 trở lên.

•

Phương pháp tiếp cận cốt chuyện: Thúc đẩy trải nghiệm học tập
trở thành trải nghiệm đáng nhớ đối với học viên.

•

Các truyền thống lâu đời: Thi thả trứng (Egg Drop), dã ngoại toàn
trường ở Washington Park, Lễ Hạ chí

•

Chương trình Friday Focus cho lớp 7 và 8: Các chuyến tham quan thực
tế hàng tuần bao gồm các chuyến tham quan bảo tàng và trung tâm
văn hóa, các chuyến tham quan đại học, kịch, yoga và nấu ăn.

•

Các môn tự chọn của MLC cho tới lớp 8 thu hút sự tham gia của
nhân viên, phụ huynh, thành viên cộng đồng, các tổ chức cộng đồng
và học viên. Có rất nhiều môn tự chọn để học viên lựa chọn.

•

Có đủ các khóa học cấp trung học để học viên nhận bằng. (tiếng
Tây Ban Nha - Quốc tế ngữ)

Các giá trị của MLC
Dũng cảm - Tôn trọng - Chính trực - Kỷ luật - Lòng trắc ẩn
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Thành phố là Mái trường
Các gia đình chia sẻ về lý do chọn
MLC:

Những điều học viên thích nhất khi nói
về MLC:

Môi trường học tập đầy chào đón,
hòa nhập
Học tập thông qua dự án
Kỳ vọng cao
Học viên được lựa chọn môn học
Chương trình đào tạo hiệu quả
Môi trường văn hóa-xã hội tích cực
Đánh giá qua hồ sơ năng lực cá nhân
Gia đình được chào đón khi tham gia

Danh tiếng
Nhiều tự do hơn để đưa ra các lựa chọn
Tính cộng đồng
Là trường đào tạo từ mầm non tới lớp
12 (K-12)
Khuyến khích khả năng sáng tạo
Được tôn trọng
Có trách nhiệm hơn về các quyết định
của mình
Bạn bè hiền hòa, tốt bụng

Lễ tốt nghiệp, tháng 6/2020

Học tập từ xa, mùa thu 2020

Hãy chọn MLC nếu bạn đang tìm kiếm trải nghiệm học tập cá nhân hóa, nơi học viên được
đánh giá cao trong cộng đồng và thích thú với thành phố như thể đó là lớp học của mình.
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