PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Madison High School

Các Lớp Học AP, Lộ Trình Kỹ Thuật-Nghề Nghiệp, Thể Thao, Câu Lạc Bộ, Học Giả Thượng Nghị Sĩ, Kỹ Thuật Người
Máy, Kỹ Thuật, Pháp Y, Khoa Học Y Sinh, Nghệ Thuật, Âm Nhạc, Kịch Nghệ, Hòa nhập tiếng Tây Ban Nha...
Chào mừng đến với bệ phóng cho khu phố của bạn.

M

adison High School là một trong những trường trung học phổ thông đa
dạng nhất về sắc tộc ở tiểu bang Oregon, khiến cuộc sống trong khu học
xá trở nên phong phú bằng cách mang đến cho học sinh nhiều góc nhìn
hàng ngày. Tại Madison, các học sinh và gia đình của chúng tôi nói hơn
30 ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới bao gồm tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha
và tiếng Việt. Chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra một môi trường thân thiện, nơi những
học sinh tuyệt vời của chúng ta có thể cộng tác với các giáo viên đầy nhiệt huyết.
Tầm nhìn của chúng tôi tại Madison là tạo ra một bầu không khí có kỳ vọng học
tập cao và giành sự chú ý được cá nhân hóa cho mỗi học sinh Madison.
Adam Skyles, Hiệu Trưởng

QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA MADISON

Madison High School là một trong 3 trường trung học phổ thông thuộc PPS đang
được hiện đại hóa thông qua Trái Phiếu thành công tháng Năm, 2017. Vào năm
2021, Madison High School rộng 292,000 foot vuông được hiện đại hóa hoàn toàn
sẽ mở cửa trở lại với sức chứa 1,700 học sinh. Quá trình Hiện Đại Hóa Madison
sẽ bao gồm hơn 170,000 foot vuông xây dựng mới, bao gồm một nhà hát, các
phòng thí nghiệm đặc biệt về nghệ thuật kỹ thuật số, thiết kế kỹ thuật số, kỹ thuật,
người máy, khoa học y sinh, xây dựng, nông nghiệp bền vững, bên cạnh một
không gian sáng chế hoàn toàn mới.

Dr. Keylah Boyer, Phó Hiệu Trưởng

Travis Johnson, Phó Hiệu Trưởng
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adison là một Cộng Đồng nhằm Tôn Trọng lẫn nhau và Giáo Dục thông qua Tính Công Bằng
để tôn vinh và trao quyền cho cộng đồng Đa Dạngcủa chúng tôi với các kỹ năng và công cụ cần
thiết cho tất cả mọi học sinh tốt nghiệp và thành công ở bậc đại học và học nghề.
GẮN KẾT ĐỂ HỌC TẬP
Các Khóa Học Xếp Lớp Nâng Cao & Tín Chỉ Kép
Các khóa học Xếp Lớp Nâng Cao (AP) là các khóa học ở bậc đại học được
cung cấp trong thời gian học trung học phổ thông. Các khóa học này được
tạo ra bởi các giáo sư cao đẳng/đại học nhằm phản ánh những gì đang
được giảng dạy trong các lớp đại học năm thứ nhất. Đây là một cơ hội
tuyệt vời để có thể lấy được tín chỉ đại học bằng cách vượt qua kỳ thi AP.
Các khóa học Tín Chỉ Kép tạo cơ hội cho học sinh lấy tín chỉ đại học đồng
thời với tín chỉ trung học. Madison cung cấp các khóa học AP cho Khoa
Học Môi Trường, Giải Tích AB & BC, Văn Học và Văn Hóa Tây Ban Nha,
Ngôn Ngữ và Văn Hóa Tây Ban Nha, Ngôn Ngữ và Bố Cục, Vật Lý, Hóa
Học, Khoa Học Máy Tính, Địa Lý Nhân Văn, Văn Học và Bố Cục, Sinh Học,
Thống Kê, Chính Phủ, Tâm Lý Học và Lịch Sử Hoa Kỳ. Bằng cách vào đại
học với các tín chỉ, sinh viên có thể tốt nghiệp trong thời gian ngắn hơn
hoặc tham gia các khóa học cấp cao hơn sớm hơn. Madison cung cấp các
khóa học Xếp Lớp Nâng Cao và Tín Chỉ Kép với sự hợp tác của
Clackamas Community College, Oregon State University, Portland
Community College, Portland State University và University of Oregon.
Đọc Hiểu Ngôn Ngữ Somali, Hòa Nhập tiếng Tây Ban
Nha và Các Ngôn Ngữ Thế Giới
Madison cung cấp chương trình Đọc Hiểu Ngôn Ngữ Bản Xứ, được thiết
kế để nâng cao kiến thức và sự thành thạo của học sinh xuyên suốt bốn
lĩnh vực kỹ năng giao tiếp: đọc, viết, nói và nghe. Ngoài ra, chương trình
Hòa Nhập tiếng Tây Ban Nha của chúng tôi sẽ giúp học sinh phát triển
khả năng đọc, viết và nói lưu loát. Các Ngôn Ngữ Thế Giới được cung
cấp tại Madison bao gồm: Tiếng Quan Thoại, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban
Nha.
Chương Trình Advancement Via Individual Determination (AVID)
Madison High School là trường đầu tiên ở Oregon triển khai AVID trong
năm học 2005-2006. Madison là trường trung học phổ thông duy nhất
trong Portland Public Schools được công nhận là Trường AVID Xuất Sắc.
Chúng tôi đang triển khai Hệ Thống Sẵn Sàng cho Đại Học AVID trên
toàn trường, có nghĩa là giáo viên Madison sẽ sử dụng các chiến lược
AVID trong tất cả các lĩnh vực nội dung. Sứ mệnh của AVID là thu hẹp
khoảng cách cơ hội bằng cách chuẩn bị cho mọi học sinh sẵn sàng bước
vào đại học và thành công trong xã hội toàn cầu. Để biết thêm thông tin,
hãy xem trang web AVID quốc gia tại http://www.avid.org/.
Giáo Dục Nghề Nghiệp và Kỹ Thuật
Ưu đãi của chương trình Madison CTE bao gồm một loạt các ngành học
cho phép sinh viên trải nghiệm việc học tập thực hành và có được các kỹ
năng có thể chuyển tiếp sang vô số lộ trình nghề nghiệp sau này. Các
chương trình CTE cung cấp cho học sinh trung học các lớp học tiên tiến,
phù hợp và nghiêm ngặt nhằm chuẩn bị cho các em những cơ hội sau
trung học và các công việc lương cao, kỹ năng cao và nhu cầu cao. Các
chương trình CTE của Madison bao gồm Kinh Doanh, Khoa Học Máy
Tính, Xây Dựng, Thiết Kế & Nghệ Thuật Ứng Dụng, Thiết Kế Kỹ Thuật Số,
Kỹ Thuật, Nhà Giáo Dục Tương Lai, Khoa Học Y Tế và Nông Nghiệp Bền
Vững.
Trong năm học 2021-2022, các học sinh Madison sẽ trở lại một tòa nhà
đã được hiện đại hóa bao gồm các phòng thí nghiệm đặc biệt về thiết
kế và nghệ thuật ứng dụng, thiết kế kỹ thuật số, kỹ thuật, người máy,
khoa học y sinh, xây dựng, nông nghiệp bền vững và không gian sáng
chế dùng chung hoàn toàn mới. Ngoài ra, còn có các lựa chọn Xếp Lớp
Nâng Cao cũng như Tín Chỉ Kép cho một số chương trình CTE của
chúng tôi thông qua Portland Community College, Clackamas
Community College và Portland State University. Điều này mang đến
cho học sinh cơ hội để lấy được cả tín chỉ trung học và đại học. Vui lòng
xem Hướng Dẫn Khóa Học Madison và Tập Sách CTE để biết thêm chi
tiết.

ĐIỀN KINH

Madison High School khuyến khích tất cả học sinh tham gia
các môn điền kinh! Để tham gia vào đội, học sinh phải đáp
ứng các yêu cầu học tập và đăng ký bằng chứng về kỳ kiểm
tra sức khỏe mới nhất để đủ điều kiện. Các biểu mẫu và lệ
phí bổ sung cũng cần được nộp để tham gia.
Bóng Chày, Bóng Rổ, Cổ Vũ, Chạy Việt Dã, Khiêu Vũ, Bóng
Bầu Dục, Golf, Bóng Đá, Bóng Mềm, Bơi Lội, Quần Vợt, Điền
Kinh Trong Nhà, Bóng Chuyền và Đấu Vật

CHƯƠNG TRÌNH RESPECT
CỦA DAMIAN LILLARD

Chương trình RESPECT của Damian Lillard khuyến khích
tất cả thanh niên Thể Hiện Năng Lực, Nỗ Lực Hết Mình và
Tử Tế. Thông qua chương trình RESPECT, được ra mắt
lần đầu vào mùa giải 2012-2013 khi ông là một tân binh
trong giải NBA, ông khuyến khích các thanh thiếu niên hãy
thể hiện sự tôn trọng đối với tất cả mọi người. Madison là
một trong ba Trường Trung Học Phổ Thông trong khu vực
Portland mà Lillard đã chọn để tập trung nỗ lực của mình
nhằm truyền cảm hứng cho những hành vi tôn trọng diễn ra
trong giới trẻ. Trong suốt năm học, các giáo viên và cố vấn
sẽ được trao quyền để khen thưởng những học sinh đã thể
hiện các nguyên tắc của RESPECT bằng vé tham dự các
trò chơi Trail Blazers; các mặt hàng có chữ ký của Lillard,
hàng hóa Respect và các quà tặng đặc biệt khác.

BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Madison cung cấp nhiều lựa chọn biểu diễn nghệ thuật
cho các sinh viên bao gồm: Đội Trống Cổ Động, Ca Sĩ
Madison, Ban Nhạc Giao Hưởng, Ban Nhạc Hòa Nhạc,
Nhà Hát sơ cấp và trung cấp, Nhà Hát và Diễn Xuất nâng cao, Kỹ Thuật Nhà Hát, và Ban Nhạc Jazz.

THỰC HÀNH PHỤC HỒI

Madison sử dụng các phương pháp phục hồi để cung cấp
hỗ trợ để xây dựng và duy trì các mối quan hệ lành mạnh
nhằm tạo ra các lớp học hỗ trợ, hòa nhập và cộng đồng
toàn trường. Các thực hành phục hồi sẽ củng cố các quy
định Can Thiệp và Hỗ Trợ Hành Vi Tích Cực (PBIS), các
thực hành Chấn Thương-Thông Tin, các mô hình học tập xã
hội và tình cảm, và các nhóm Môi Trường Học Đường, bằng
cách hỗ trợ xây dựng văn hóa nền tảng về quan tâm, chấp
nhận và bình đẳng trong trường học.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NÂNG CAO

Chương trình Học Bổng Nâng Cao Madison là một cơ hội
học tập và bồi dưỡng nghiêm túc dành cho các học sinh tại
Madison High School. Chương trình sẽ tìm cách thách thức
học sinh phát huy hết tiềm năng của mình đồng thời chuẩn
bị và hỗ trợ các em thành công ở bậc đại học. Các cố vấn
Học Bổng Cao Cấp Madison sẽ giúp học sinh thiết lập các
mục tiêu và lập kế hoạch để thành công.
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Portland Public Schools là một nhà giáo dục và chủ
sử dụng lao động mang lại cơ hội bình đẳng. 2020

