Roosevelt High School
Các Giá Trị của Rider
Sự Tôn Trọng

Chúng tôi chấp nhận và tôn vinh
những người khác, cũng như bản
thân mình. Chúng tôi công nhận
tính nhân văn và trí tuệ của tập
thể và cá nhân của chúng tôi,
tuyệt đối không quên “In
Lak’ech*”.

Sự Chính Trực

Chúng tôi được tôn trọng qua lời nói
và việc làm. Chúng tôi chịu trách
nhiệm về hành động của mình và
duy trì bản thân và những người
khác theo các tiêu chuẩn cá nhân và
học tập cao nhất.
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oosevelt High School là một trường trung học phổ thông toàn diện đầy hiện
đại với các chương trình khóa học năng động cùng đội ngũ nhân viên luôn
hướng tới thành công trong học tập của học sinh hôm nay và chuẩn bị cho
các em vào đại học và học nghề sau khi tốt nghiệp.

Tính Đa Dạng

Chúng tôi thể hiện sự đa dạng về
chủng tộc và dân tộc, đa dạng về
giới tính và tình dục, cũng như đa
dạng về văn hóa và ngôn ngữ, với
niềm tự hào về con người của
chúng tôi và tất cả những gì chúng
tôi đại diện.

Công tác hiện đại hóa trị giá 102 triệu đô-la cho tòa nhà lịch sử xây dựng từ
năm 1921 của Roosevelt đã hoàn tất. Điểm nổi bật của quá trình chuyển đổi
này bao gồm 19 phòng học bổ sung, ba phòng thí nghiệm Giáo Dục Kỹ Thuật
Nghề Nghiệp mới, một phòng thí nghiệm kỹ thuật xây dựng, ba phòng thí
nghiệm khoa học mới, một khu vực mở rộng và sân chung, hai nhà hát hiện đại
và một phòng máy tính dùng chung. Ngoài ra, tòa tháp đồng hồ mang tính biểu
tượng của trường đã được thay mới toàn bộ và hiện là một chiếc đồng hồ đang
hoạt động.

Trao Quyền

Roosevelt là một trong những trường trung học đa dạng về sắc tộc nhất ở tiểu
bang Oregon. Các học sinh và gia đình của chúng tôi nói hơn 27 ngôn ngữ từ
khắp nơi trên thế giới. Các thành viên Rider của Roosevelt cũng được hỗ trợ
bởi cộng đồng St. Johns phát triển và sôi động cùng các nhà giáo dục tận tâm
với nhiều kỳ vọng từ tất cả các học sinh.

Giải Quyết

Chúng tôi là một nhóm gồm những
cá nhân luôn đòi hỏi nhiều nhất ở
bản thân mình và những người
khác, bởi chúng tôi biết mình có
được các công cụ, trí tuệ và động
lực để định nghĩa và thay đổi thực
tế một cách tích cực.
Chúng tôi cam kết với việc giáo
dục và các mục tiêu của mình, và
chúng tôi sẽ không từ bỏ. Chúng
tôi coi trọng bản thân mình và làm
việc nghiêm túc bằng tất cả nỗ lực
của mình, hiểu rằng sự chăm chỉ
và quyết tâm của chúng tôi sẽ
định nghĩa nên cả hiện tại lẫn
tương lai của chúng tôi.
Chúng ta kiên cường –– khi vấp
ngã, chúng ta luôn vươn lên.
* Từ bài thơ “In Lak’ech”, 1971 của
tác giả Luis Valdez
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oosevelt với Tầm Nhìn: Đảm bảo rằng tất cả học sinh tốt nghiệp đúng hạn, sẵn sàng bước vào
đại học và ngành nghề theo lựa chọn của mình, cam kết với cộng đồng mà các em đang sinh sống.

Gắn Kết để Học Tập
Các Khóa Học Xếp Lớp Nâng Cao và Tín Chỉ Kép

Các học sinh Roosevelt được khuyến khích tham gia chương trình Xếp Lớp Nâng
Cao và Tín Chỉ Kép khi đã sẵn sàng đương đầu sự khắc nghiệt và những thử thách
của các lớp học này. Chúng tôi cung cấp các khóa học về Ngôn Ngữ, Toán Học, Mỹ
Thuật, Khoa Học và Khoa Học Xã Hội. Học sinh hoàn thành các khóa học Tín Chỉ
Kép có thể lấy được tối đa 30 tín chỉ đại học vào năm học cuối cấp của mình. Các
dịch vụ khóa học này hợp tác với Mt. Hood Community College, Portland
Community College và Portland State University. Trong năm học 2017-2018, 129
học sinh đã lấy được 430 tín chỉ từ riêng PCC. Điều này tương đương với việc tiết
kiệm được $40,000 học phí.

Hòa Nhập tiếng Tây Ban Nha và Ngôn Ngữ Thế Giới

Chúng tôi cung cấp các khóa học tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha đầy khắt khe.
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.
Học sinh cũng có thể nhận được Dấu Song Ngữ Oregon, công nhận khả
năng thông thạo từ hai ngôn ngữ trở lên.

Chương Trình Advancement Via Individual Determination (AVID)

AVID là một chương trình quốc gia dựa trên nghiên cứu, cung cấp hỗ trợ về các
kỹ năng đọc, viết và nghiên cứu nâng cao cần thiết để sẵn sàng bước vào đại học
và Xếp Lớp Nâng Cao (AP). Chương trình AVID này đang bước vào năm thứ 13
trong khu học xá của chúng tôi. 58 học sinh cuối cấp tốt nghiệp khóa học năm
2018 của chúng tôi đã đủ điều kiện nhận học bổng gần $1,742.00. Tất cả học sinh
cuối cấp ghi danh vào AVID đều tốt nghiệp vào cuối năm học.

Giáo Dục Nghề Nghiệp Và Kỹ Thuật (CTE)

Roosevelt cung cấp nhiều khóa học nhằm khám phá nghề nghiệp đồng thời tập
trung vào các kỹ năng liên quan đến nghề nghiệp. Các lớp học đó bao gồm:
•

Thiết kế kỹ thuật

•

Khoa học máy tính

•

Kỹ thuật người máy

•

Truyền thông và Ấn phẩm

•

Giới thiệu về nghề mộc

•

Giới thiệu về giảng dạy

Điểm Nổi Bật của Roosevelt
Trong ba năm qua, các học sinh Roosevelt đã được trao tặng gần 12 triệu đô-la học
bổng vào đại học. Những giải thưởng này bao gồm một số học bổng dành riêng cho
học sinh Roosevelt, ba Học Bổng Thiên Niên Kỷ của Gates, và một học bổng toàn
phần vào Đại Học Stanford. Ngoài ra, trong đội ngũ nhân viên của mình, Roosevelt
có một số giáo viên đã được Hội Đồng Quốc Gia Chứng Nhận, một Giáo Viên của
Năm ở Oregon, và một nhà báo được đề cử Giải Thưởng Pulitzer.

Điền Kinh
Chạy việt dã, bóng bầu dục, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, đấu vật, bơi lội, bóng
mềm, bóng chày, đường đua, quần vợt, Đội Khiêu Vũ Rider Elite

Câu Lạc Bộ
Roosevelt có một số câu lạc bộ dành cho học sinh bao gồm: Đội Poetry Slam,
Hiệp Hội Danh Dự Quốc Gia, CLB Văn Hóa Châu Phi, Quốc Gia Da Đỏ Người Mỹ
Roosevelt, Escalera, Mecha, Key Club và Hội Học Sinh Da Đen

Portland Public Schools là chủ sử dụng lao động không phân biệt đối xử, hành động tích cực và mang lại cơ hội bình đẳng. 2019

