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Danh Sách Các Hỗ Trợ cho Học Sinh và Gia Đình

Mùa hè này, các nhà giáo dục và các nhà lãnh đạo văn phòng trung ương của Sở Học Chánh 
Portland, các chuyên gia y tế công cộng và các nhà lãnh đạo cộng đồng, đã cùng nhau xây dựng 
một kế hoạch toàn diện để bảo đảm trong thời gian học tập từ xa này, các học sinh và gia đình 
PPS có các nguồn lực và hỗ trợ mà họ cần để học tập

Các giá trị then chốt của chúng tôi vẫn mang tính phổ biến và không đổi. Cộng đồng của chúng 
tôi nêu rõ một tầm nhìn táo bạo cho sở học chánh và công việc của chúng tôi được thông báo 
bởi kế hoạch chiến lược và Lý Thuyết Hành Động của chúng tôi. 

Kế Hoạch Chiến Lược Lý Thuyết Hành Động của PPS:

Nếu… Chúng tôi đưa các chiến lược Công Bằng Chủng Tộc và Công Bằng Xã Hội vào 
trung tâm của việc giảng dạy, làm việc với các học sinh, giáo viên và nội dung, đồng thời 
xây dựng môi trường tổ chức và năng lực của chúng tôi để tạo ra một nền tảng vững chắc 
để hỗ trợ mọi học sinh…

Sau đó ... Chúng tôi sẽ hình dung lại Sở Học Chánh Portland để bảo đảm mọi học sinh, 
đặc biệt là các học sinh Da Đen và  học sinh Bản Địa của chúng tôi, những người đang trải 
qua những trở ngại lớn nhất, nhận ra Ảo Tưởng của Hình Tượng Học Sinh Tốt nghiệp.

Trong suốt kế hoạch mở cửa lại vào mùa thu của chúng tôi, PPS tập trung vào công bằng chủng 
tộc và công bằng xã hội và giữ ba nguyên tắc làm nền tảng cho công việc mở cửa trở lại của 
chúng tôi. Những nguyên tắc này vẫn là trọng tâm của việc lập kế hoạch và ra quyết định của 
chúng tôi, vì chúng tôi căn cứ vào những nguyên tắc này trong suốt quá trình lập kế hoạch. Tất 
cả kế hoạch sẽ kết hợp Kế Hoạch và Cơ Cấu RESJ (RESJ Plan and Framework) và sử dụng Ống 
Kính PPS RESJ Lens khi chúng tôi cung cấp các sự hỗ trợ cho học sinh và gia đình.  

Trong các trang tiếp theo, quý vị sẽ tìm hiểu thêm về tất cả các nguồn lực bên trong và bên 
ngoài sở học chánh do chúng tôi cung cấp cho các học sinh và gia đình được liệt kê theo từng 
trường. Danh mục này cho thấy những gì chúng tôi hiện đang cung cấp và thiết lập những cách 
thức mới để các học sinh và gia đình PPS có thể tiếp cận các loại hỗ trợ sau đây trong mùa học 
tập toàn diện từ xa này:

các hỗ trợ học tập,

các dịch vụ tạo cảm giác thân thuộc và kết nối,

các hỗ trợ gia đình và các nguồn lực

các hỗ trợ văn hóa cụ thể

Đây là một bản tóm tắt về các dịch vụ đang được cung cấp và sẽ được cập nhật thường xuyên để 
thông báo cho các học sinh và gia đình biết về các hỗ trợ có sẵn. 

MỤC LỤC

Những hỗ trợ này cung cấp hỗ trợ xã hội và 
tinh thần cho các học sinh, bao gồm tư vấn 
trong trường học, tiếp cận nhân viên xã hội 
hoặc chuyên gia cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe tâm thần, tư vấn theo nhóm, cố 
vấn và phát triển khả năng lãnh đạo.

Những hỗ trợ này cung cấp các biện pháp 
can thiệp học tập bổ sung để bảo đảm 

các học sinh đang tiến bộ học tập. Chúng 
bao gồm các hỗ trợ như dạy học kèm, hỗ 
trợ chương trình giảng dạy và phát triển 

chuyên môn cho các giáo viên.

Các Hỗ Trợ Học Tập
Trang 4

Danh mục của tất cả các hỗ trợ
Các Hỗ Trợ Học Tập   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Cảm Giác Thân Thuộc và Kết Nối   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17
Hỗ Trợ Gia Đình & Các Nguồn Lực   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Cảm Giác Thân Thuộc và Kết Nối
Trang 7

Những hỗ trợ này nhằm cung cấp cho các 
gia đình sự kết nối, giới thiệu và các nguồn 
lực để bảo đảm các nhu cầu quan trọng và 
cơ bản được đáp ứng. Những hỗ trợ bao 
gồm phân phối thực phẩm, quản lý kết  

hợp các dịch vụ và các nỗ lực chống  
nghèo đói.

Những Hỗ Trợ Gia Đình và Các Nguồn Lực
Trang 10

Đây là những hỗ trợ được cung cấp bởi một 
cơ quan cung cấp văn hóa cụ thể nhắm 
mục tiêu đến một nhóm học sinh chủng 

tộc/sắc tộc hoặc ngôn ngữ cụ thể.

VĂN HÓA CỤ THỂ
Kết hợp trong suốt các mục khác

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/51/RESJ_FrameworkandPlan%20v%2012%202019.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/PPSRacialEquitySocialJusticeLens_10-2019.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/PPSRacialEquitySocialJusticeLens_10-2019.pdf
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Các Trường Tiểu Học 
Abernethy K-5
Ainsworth K-5
Alameda K-5
Arleta K-8
Astor** K-8
Atkinson K-5
Beach K-5
Beverly Cleary K-8
Boise-Eliot/Humboldt* K-5
Bridger** K-8
Bridlemile K-5
Buckman K-5
Capitol Hill K-5
Cesar Chavez* K-8
Chapman** K-5
Chief Joseph** K-5
Creative Science K-8
Creston K-8
DART
Duniway K-5
Faubion** K-8
Forest Park K-5
Glencoe K-5
Grout*** K-5
Harrison Park*** K-8
Hayhurst K-5
Irvington** K-5
James John** K-5

Các Chương Trình Hỗ 
Trợ Học Tập: Chi tiết 
đầy đủ ở trang 12.

Các Chương Trình Hỗ 
Trợ Học Tập: Chi tiết 
đầy đủ ở trang 12.
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Các Hỗ Trợ Học Tập

Những hỗ trợ này cung cấp các biện pháp can thiệp học tập bổ sung để 
bảo đảm các học sinh đang tiến bộ học tập. Chúng bao gồm các hỗ trợ 
như dạy học kèm, hỗ trợ chương trình giảng dạy và phát triển chuyên 
môn cho các giáo viên.

*CSI **TSI Các trường học này được ưu tiên trong PPS qua các hỗ trợ và nguồn lực khác nhau để đáp ứng các nhu cầu 
riêng của các học sinh trong các trường này. Bộ Giáo Dục Oregon (ODE) xác định các trường nhận được Hỗ Trợ Toàn 
Diện để Cải Thiện (CSI) và Hỗ Trợ Có Mục Tiêu để Cải Thiện (TSI) dựa trên các đo lường trách nhiệm bao gồm thành 
tích và sự tăng trưởng trong bài thi SBAC cũng như việc đi học chuyên cần. ***Title I là tài trợ liên bang được chỉ định 
để cung cấp hỗ trợ tài chính cho các trường có số lượng học sinh cao hoặc tỷ lệ học sinh cao từ các gia đình có thu nhập 
thấp để giúp bảo đảm tất cả học sinh đạt được các tiêu chuẩn học tập đầy thử thách của tiểu bang.

*CSI **TSI Các trường học này được ưu tiên trong PPS qua các hỗ trợ và nguồn lực khác nhau để đáp ứng các nhu cầu 
riêng của các học sinh trong các trường này. Bộ Giáo Dục Oregon (ODE) xác định các trường nhận được Hỗ Trợ Toàn 
Diện để Cải Thiện (CSI) và Hỗ Trợ Có Mục Tiêu để Cải Thiện (TSI) dựa trên các đo lường trách nhiệm bao gồm thành 
tích và sự tăng trưởng trong bài thi SBAC cũng như việc đi học chuyên cần. ***Title I là tài trợ liên bang được chỉ định 
để cung cấp hỗ trợ tài chính cho các trường có số lượng học sinh cao hoặc tỷ lệ học sinh cao từ các gia đình có thu nhập 
thấp để giúp bảo đảm tất cả học sinh đạt được các tiêu chuẩn học tập đầy thử thách của tiểu bang.

A B C D E F G 4

Các Hỗ Trợ Học Tập Tại 
Trường - Các Kế Hoạch Cụ 
Thể cho Các Học Sinh Da 
đen và Bản Địa  
PPS cung cấp nhiều hình 
thức hỗ trợ học tập khác 
nhau cho các học sinh và 
gia đình để bảo đảm thành 
công với việc học tập trực 
tuyến và đặc biệt tập trung 
vào việc hỗ trợ các học sinh 
và gia đình Da Đen và Bản 
Địa của chúng tôi.

Hỗ Trợ Chương Trình 
Giảng Dạy
Tất cả các trường học, với sự 
hỗ trợ của Văn Phòng Trung 
Ương, cung cấp hỗ trợ có 
chủ đích cho chương trình 
giảng dạy.

Các Nhóm Học Sinh Thành 
Công (SST) (Lớp 9)
Đây là một chương trình 
toàn tiểu bang và các 
trưởng nhóm gặp gỡ 
nhau như một cộng đồng 
để chia sẻ các tài nguyên 
và tiếp tục công việc.

Chương Trình Gear Up
Mục tiêu của chương trình 
GEAR UP là để bảo đảm 
các học sinh trung học cấp 
hai và các học sinh trung 
học trong gia đình có thu 
nhập thấp của Oregon được 
chuẩn bị sẵn sàng, theo 
đuổi và thành công trong 
giáo dục sau trung học cho 
dù đó là bằng Cử nhân, 
bằng Cao đẳng, chứng chỉ, 
học nghề hoặc đào tạo 
khác. 

Chương trình Headstart/
Pre-School Promise
Các chương trình PK của 
chúng tôi bao gồm giảng 
dạy dựa trên trò chơi cũng 
như hỗ trợ toàn diện bao 
gồm bữa ăn, hỗ trợ sức 
khỏe và sức khỏe tâm thần, 
hỗ trợ người khuyết tật, giáo 
dục gia đình và kết nối cộng 
đồng.

A

B

C

D

Jason Lee** K-5
Kelly** K-5
Laurelhurst K-8
Lent* K-8
Lewis K-5
Llewellyn K-5
Maplewood** K-5
Markham K-5
Martin Luther King Jr** K-5
Marysville*** K-8
Metro Learning Center K-12
Odyssey K-8
Peninsula** K-5
Richmond K-5
Rieke K-5
Rigler* K-5
Rosa Parks* K-5
Rose City Park K-5
Sabin** K-5
Scott* K-5
Sitton* K-5
Skyline K-8
Stephenson K-5
Sunnyside Environmental K-8
Vernon K-8
Vestal** K-5
Whitman*** K-5
Winterhaven K-8
Woodlawn*** K-5
Woodmere** K-5
Woodstock K-5

Các Trường Tiểu Học Tiếp Tục

Beaumont** 6-8
George** 6-8
Gray 6-8
Harriet Tubman*** 6-8
Hosford 6-8
Jackson 6-8
Lane** 6-8
Mt. Tabor** 6-8
Ockley Green** 6-8

Roseway Heights** 6-8

Sellwood 6-8
da Vinci Arts 6-8
West Sylvan 6-8

Các Trường Trung Học Cấp Hai

A B C D E F G 4

A B C D E F G 4

Trường Cộng Đồng SUN
Nơi cả cộng đồng đến với 
nhau để bảo đảm học sinh 
thành công ở trường và các 
gia đình ổn định qua việc 
kết nối các gia đình với một 
loạt các dịch vụ và hỗ trợ.

Quỹ cho PPS
Quỹ cho PPS đang làm 
việc với cộng đồng doanh 
nghiệp và từ thiện địa 
phương để hỗ trợ các nỗ lực 
trợ cấp trực tiếp (thực phấm, 
kết nối internet, v.v.), và hỗ 
trợ học tập (hỗ trợ dạy kèm) 
cho các học sinh và gia đình 
PPS vào mùa thu.

Chiến Lược RESJ 4: Học 
Tập Ngoài Giờ Học và Các 
Hoạt Động Phong Phú  
Chương trình cung cấp các 
hoạt động an toàn, có cấu 
trúc và hấp dẫn để nâng cao 
và mở rộng việc học tập của 
các học sinh ngoài giờ học.

G

4

F

E
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Các Trường Trung Học

Alliance* 9-12
Benson 9-12
Cleveland 9-12
Franklin 9-12
Grant 9-12
Jefferson** 9-12
Lincoln 9-12
Madison 9-12
Roosevelt** 9-12
Wilson 9-12

Các Chương Trình

Columbia Regional

Community Transition 
Program

Early Learners 

Evening Scholars 9-12

Pioneer

PISA

Reconnection Services
Teen Parent Program 
birth - grade 12

A B E K L M O 4

Cảm Giác Thân Thuộc 
và Kết Nối: Chi tiết 
đầy đủ ở trang 17.

Những hỗ trợ này cung cấp hỗ trợ xã hội và tinh thần cho các học 
sinh, bao gồm tư vấn trong trường học, tiếp cận nhân viên xã hội hoặc 
chuyên gia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, tư vấn theo 
nhóm, cố vấn và phát triển khả năng lãnh đạo.

PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Cảm Giác Thân Thuộc và Kết Nối

Các Trường Tiểu Học 
Abernethy K-5
Ainsworth K-5
Alameda K-5
Arleta K-8
Astor** K-8
Atkinson K-5
Beach K-5
Beverly Cleary K-8
Boise-Eliot/Humboldt* K-5
Bridger** K-8
Bridlemile K-5
Buckman K-5
Capitol Hill K-5
Cesar Chavez* K-8
Chapman** K-5
Chief Joseph** K-5
Creative Science K-8
Creston K-8
DART
Duniway K-5
Faubion** K-8
Forest Park K-5
Glencoe K-5
Grout*** K-5
Harrison Park*** K-8
Hayhurst K-5
Irvington** K-5
James John** K-5
Jason Lee** K-5
Kelly** K-5
Laurelhurst K-8
Lent* K-8
Lewis K-5
Llewellyn K-5

RJA 3 5

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

4

4

*CSI **TSI Các trường học này được ưu tiên trong PPS qua các hỗ trợ và nguồn lực khác nhau để đáp ứng các nhu cầu 
riêng của các học sinh trong các trường này. Bộ Giáo Dục Oregon (ODE) xác định các trường nhận được Hỗ Trợ Toàn 
Diện để Cải Thiện (CSI) và Hỗ Trợ Có Mục Tiêu để Cải Thiện (TSI) dựa trên các đo lường trách nhiệm bao gồm thành 
tích và sự tăng trưởng trong bài thi SBAC cũng như việc đi học chuyên cần. ***Title I là tài trợ liên bang được chỉ định 
để cung cấp hỗ trợ tài chính cho các trường có số lượng học sinh cao hoặc tỷ lệ học sinh cao từ các gia đình có thu nhập 
thấp để giúp bảo đảm tất cả học sinh đạt được các tiêu chuẩn học tập đầy thử thách của tiểu bang.

*CSI **TSI Các trường học này được ưu tiên trong PPS qua các hỗ trợ và nguồn lực khác nhau để đáp ứng các nhu cầu 
riêng của các học sinh trong các trường này. Bộ Giáo Dục Oregon (ODE) xác định các trường nhận được Hỗ Trợ Toàn 
Diện để Cải Thiện (CSI) và Hỗ Trợ Có Mục Tiêu để Cải Thiện (TSI) dựa trên các đo lường trách nhiệm bao gồm thành 
tích và sự tăng trưởng trong bài thi SBAC cũng như việc đi học chuyên cần. ***Title I là tài trợ liên bang được chỉ định 
để cung cấp hỗ trợ tài chính cho các trường có số lượng học sinh cao hoặc tỷ lệ học sinh cao từ các gia đình có thu nhập 
thấp để giúp bảo đảm tất cả học sinh đạt được các tiêu chuẩn học tập đầy thử thách của tiểu bang.

Sự Hỗ Trợ và Kết Nối Gia 
Đình trong Trường Học
Các trường học cung cấp 
nhiều sự hỗ trợ cho gia đình 
và các cơ hội tham gia trong 
suốt mùa hè và năm học 
20-21. Nhiều hỗ trợ hiện tại 
được cung cấp trong những 
năm qua sẽ được tiếp tục 
và sẽ có một số hỗ trợ cũng 
như các cơ hội tham gia mới.

Huấn Luyện Viên Đi học 
Chuyên Cần
Các Huấn Luyện Viên Đi 
học Chuyên Cần hỗ trợ 
nhân viên trường học và 
cộng đồng trong việc xây 
dựng mối quan hệ với các 
gia đình đa dạng, cũng như 
tiến hành các biện pháp can 
thiệp sâu sắc cho một số 
học sinh và gia đình có nhu 
cầu cao nhất của chúng tôi.

Phục Hồi Công Lý (RJ)/ 
Các Thực Hành Phục Hồi
RJ cung cấp hỗ trợ cho các 
trường học và gia đình bằng 
cách sử dụng quá trình phục 
hồi và các thực hành vòng 
tròn để đối phó với sự tổn 
hại, chúng tôi cung cấp 
khóa đào tạo RJ, và hướng 
dẫn và hỗ trợ. 

Chuyên Viên Tư Vẩn  
Học Đường 
Tất cả các trường học PPS 
đều có chuyên viên tư vấn. 
Trọng tâm của họ là giúp 
các học sinh giải quyết các 
mục tiêu và nhu cầu học tập, 
cá nhân/xã hội và phát triển 
nghề nghiệp. 

Ủng Hộ Thanh Thiếu Niên 
của Chương Trình SUN 
Quản lý trường hợp thanh 
thiếu niên và các hỗ trợ cho 
gia đình bao gồm hỗ trợ học 
tập và các hoạt động xây 
dựng kỹ năng cho các thanh 
thiếu niên từ 12-18 tuổi.

RJ

A
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Maplewood** K-5
Markham K-5
Martin Luther King Jr** K-5
Marysville*** K-8
Metro Learning Center K-12
Odyssey K-8
Peninsula** K-5
Richmond K-5
Rieke K-5
Rigler* K-5
Rosa Parks* K-5
Rose City Park K-5
Sabin** K-5
Scott* K-5
Sitton* K-5
Skyline K-8
Stephenson K-5
Sunnyside Environmental K-8
Vernon K-8
Vestal** K-5
Whitman*** K-5
Winterhaven K-8
Woodlawn*** K-5
Woodmere** K-5
Woodstock K-5

Các Trường Tiểu Học Tiếp Tục

Beaumont** 6-8
George** 6-8
Gray 6-8
Harriet Tubman*** 6-8
Hosford 6-8
Jackson 6-8
Lane** 6-8
Mt. Tabor** 6-8
Ockley Green** 6-8
Roseway Heights** 6-8
Sellwood 6-8
da Vinci Arts 6-8
West Sylvan 6-8

Các Trường Trung Học Cấp Hai

Cảm Giác Thân Thuộc 
và Kết Nối: Chi tiết 
đầy đủ ở trang 17.

Alliance* 9-12
Benson 9-12
Cleveland 9-12
Franklin 9-12
Grant 9-12
Jefferson** 9-12
Lincoln 9-12
Madison 9-12
Roosevelt** 9-12
Wilson 9-12

Columbia Regional
Community Transition 
Program
Early Learners 
Evening Scholars 9-12
Pioneer
PISA
Reconnection Services
Teen Parent Program 
birth - grade 12

Các Trường Trung Học

Các Chương Trình

RJA 3 5

RJA 3 5

RJA 3 5

RJA 3 5

Chiến Lược RESJ 3: Cố Vấn 
và Phát Triển Lãnh Đạo
Các dịch vụ được thiết kế 
để cung cấp sự phát triển 
mối quan hệ tích cực và hỗ 
trợ các học sinh để giảm tỷ 
lệ kỷ luật quá mức và tăng 
cường việc đi học chuyên 
cần và cảm giác thân thuộc 
ở trường cho các học sinh 
da màu.

Chiến Lược RESJ 5: Ủng Hộ 
và Phát Triển Bản Sắc Văn 
Hóa Tích Cực
Chương trình cung cấp cho 
các thanh niên sự tiếp xúc 
và cơ hội tham gia vào các 
hoạt động tạo sức mạnh cho 
họ để đón nhận một bản 
sắc văn hóa tự tin và tích cực 
trong khi bảo tồn và chia sẻ 
các di sản và truyền thống 
văn hóa giữa các bạn bè 
của họ.

Cộng Tác với Cơ Quan 
Cộng Đồng Cung Cấp Dịch 
Vụ Sức Khỏe Tâm Thần 
trong Trường Học
PPS có hợp đồng với một 
số cơ quan cộng đồng cung 
cấp dịch vụ sức khỏe tâm 
thần để cung cấp các dịch 
vụ sức khỏe tâm thần tại các 
trường học.  

Khu Hàng Xóm có  
Triển Vọng 
Các dịch vụ và hỗ trợ văn 
hóa cụ thể cho các trẻ em 
da màu từ 12-17 tuổi và các 
gia đình của họ.

3

5

*CSI **TSI Các trường học này được ưu tiên trong PPS qua các hỗ trợ và nguồn lực khác nhau để đáp ứng các nhu cầu 
riêng của các học sinh trong các trường này. Bộ Giáo Dục Oregon (ODE) xác định các trường nhận được Hỗ Trợ Toàn 
Diện để Cải Thiện (CSI) và Hỗ Trợ Có Mục Tiêu để Cải Thiện (TSI) dựa trên các đo lường trách nhiệm bao gồm thành 
tích và sự tăng trưởng trong bài thi SBAC cũng như việc đi học chuyên cần. ***Title I là tài trợ liên bang được chỉ định 
để cung cấp hỗ trợ tài chính cho các trường có số lượng học sinh cao hoặc tỷ lệ học sinh cao từ các gia đình có thu nhập 
thấp để giúp bảo đảm tất cả học sinh đạt được các tiêu chuẩn học tập đầy thử thách của tiểu bang.

*CSI **TSI Các trường học này được ưu tiên trong PPS qua các hỗ trợ và nguồn lực khác nhau để đáp ứng các nhu cầu 
riêng của các học sinh trong các trường này. Bộ Giáo Dục Oregon (ODE) xác định các trường nhận được Hỗ Trợ Toàn 
Diện để Cải Thiện (CSI) và Hỗ Trợ Có Mục Tiêu để Cải Thiện (TSI) dựa trên các đo lường trách nhiệm bao gồm thành 
tích và sự tăng trưởng trong bài thi SBAC cũng như việc đi học chuyên cần. ***Title I là tài trợ liên bang được chỉ định 
để cung cấp hỗ trợ tài chính cho các trường có số lượng học sinh cao hoặc tỷ lệ học sinh cao từ các gia đình có thu nhập 
thấp để giúp bảo đảm tất cả học sinh đạt được các tiêu chuẩn học tập đầy thử thách của tiểu bang.
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Các Hỗ Trợ Gia Đình 
và Các Nguồn Lực: 
Chi tiết đầy đủ ở 
trang 20.

Các Hỗ Trợ Gia Đình 
và Các Nguồn Lực: 
Chi tiết đầy đủ ở 
trang 20.

Những hỗ trợ này nhằm cung cấp cho các gia đình sự kết nối, giới thiệu 
và các nguồn lực để bảo đảm các nhu cầu quan trọng và cơ bản được 
đáp ứng.  Những hỗ trợ bao gồm phân phối thực phẩm, quản lý kết hợp 
các dịch vụ và các nỗ lực chống nghèo đói.

P-3

PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Các Hỗ Trợ Gia Đình và Các Nguồn Lực

Các Trường Tiểu Học 
Abernethy K-5
Ainsworth K-5
Alameda K-5
Arleta K-8
Astor** K-8
Atkinson K-5
Beach K-5
Beverly Cleary K-8
Boise-Eliot/Humboldt* K-5
Bridger** K-8
Bridlemile K-5
Buckman K-5
Capitol Hill K-5
Cesar Chavez* K-8
Chapman** K-5
Chief Joseph** K-5
Creative Science K-8
Creston K-8
DART
Duniway K-5
Faubion** K-8
Forest Park K-5
Glencoe K-5
Grout*** K-5
Harrison Park*** K-8
Hayhurst K-5
Irvington** K-5
James John** K-5
Jason Lee** K-5
Kelly** K-5
Laurelhurst K-8
Lent* K-8
Lewis K-5
Llewellyn K-5

21

Maplewood** K-5
Markham K-5
Martin Luther King Jr** K-5
Marysville*** K-8
Metro Learning Center K-12
Odyssey K-8
Peninsula** K-5
Richmond K-5
Rieke K-5
Rigler* K-5
Rosa Parks* K-5
Rose City Park K-5
Sabin** K-5
Scott* K-5
Sitton* K-5
Skyline K-8
Stephenson K-5
Sunnyside Environmental K-8
Vernon K-8
Vestal** K-5
Whitman*** K-5
Winterhaven K-8
Woodlawn*** K-5
Woodmere** K-5
Woodstock K-5

Các Trường Tiểu Học Tiếp Tục

Beaumont** 6-8
George** 6-8
Gray 6-8
Harriet Tubman*** 6-8
Hosford 6-8
Jackson 6-8
Lane** 6-8
Mt. Tabor** 6-8
Ockley Green** 6-8
Roseway Heights** 6-8
Sellwood 6-8
da Vinci Arts 6-8
West Sylvan 6-8

Các Trường Trung Học Cấp Hai

Alliance* 9-12
Benson 9-12
Cleveland 9-12
Franklin 9-12
Grant 9-12
Jefferson** 9-12
Lincoln 9-12
Madison 9-12
Roosevelt** 9-12
Wilson 9-12

Các Trường Trung Học

P-3 21

P-3 21

P-3 21

Tiếp Cận Phương Tiện 
Giao Thông
PPS, cộng tác với Trimet, 
cung cấp cho tất cả học sinh 
trung học thẻ ID học sinh 
dùng như thẻ đi xe buýt 
Trimet hàng năm.

Dịch Vụ Tiếp Cận Ngôn 
ngữ - Được cung cấp bởi 
nhóm LAS và các cơ quan 
đối tác
Phòng Dịch Vụ Tiếp Cận 
Ngôn Ngữ của PPS cung 
cấp các dịch vụ thông dịch 
và dịch thuật bằng hơn 
110 ngôn ngữ trong sở học 
chánh.

Chăm Sóc Trẻ Em
PPS đang bắt đầu triển khai 
theo từng giai đoạn để mở 
chín trường học cho các 
chương trình chăm sóc trẻ 
em do các cơ quan đối tác 
điều khiển với hai nhóm 
không quá 30 học sinh mỗi 
trường.

Chiến Lược RESJ 1:  
Kết Nối Gia Đình theo Văn 
Hóa Cụ Thể
Sự tham gia của gia đình là 
một phương cách có động 
lực cao để hỗ trợ việc học 
tập của học sinh và được 
thiết kế để giảm hoặc loại 
bỏ các cản trở thể chế để 
các gia đình da màu vận 
động tranh đấu cho các nhu 
cầu của học sinh.

Chiến Lược RESJ 2:  
Kết Hợp Các Dịch Vụ
Cung cấp các dịch vụ văn 
hóa cụ thể và thích hợp văn 
hóa để hỗ trợ các học sinh 
thành công trong việc học 
tập và xã hội.

1

2

Toàn Sở Học Chánh: 
Chương Trình McKinney-
Vento, Giáo Dục cho Học 
Sinh Di Cư và Học Sinh  
Bản Địa  
Trước đây được gọi là Title 
X, chương trình McKinney-
Vento cung cấp hỗ trợ trực 
tiếp cho các học sinh trải 
qua hoàn cảnh không nhà ở 
hoặc nhà ở không ổn định. 
Chương trình Giáo Dục Di 
Cư dành cho những học 
sinh phải di chuyển thường 
xuyên do gia đình làm nông 
nghiệp, đánh cá hoặc lâm 
nghiệp. Chương trình Giáo 
Dục cho Học Sinh Bản Địa 
dành cho các thành viên của 
các bộ lạc da đỏ ở Mỹ. 

Dịch Vụ Dinh Dưỡng PPS 
Dịch Vụ Dinh Dưỡng PPS sẽ 
cung cấp các bữa ăn đến lấy 
mang về tại 36 trường học. 

Phòng Thực Phẩm hoặc 
Cửa Hàng Thực Phẩm  
của SUN 
Phòng thực phẩm hoặc cửa 
hàng thực phẩm miễn phí 
tại các Trường Cộng Đồng 
SUN cung cấp thực phẩm 
cho các gia đình.

Các Trường Học SUN P-3
Các Trường Cộng Đồng 
SUN chú trọng sâu sắc vào 
việc thu hút các gia đình đa 
dạng có trẻ nhỏ. Các trường 
P-3 cung cấp các nhóm chơi 
và học tập cho các trẻ em 
0-5 tuổi, các hoạt động lãnh 
đạo cho phụ huynh, và hỗ 
trợ cho các gia đình. 

Các Chuyến Thăm Gia 
Đình của Giáo Viên Lớp 
Mẫu Giáo
Các chuyến thăm gia đình 
trong năm học để xây dựng 
quan hệ đối tác với các phụ 
huynh và tăng cường sự 
chuyển tiếp tới lớp mẫu giáo.

P-3

*CSI **TSI Các trường học này được ưu tiên trong PPS qua các hỗ trợ và nguồn lực khác nhau để đáp ứng các nhu cầu 
riêng của các học sinh trong các trường này. Bộ Giáo Dục Oregon (ODE) xác định các trường nhận được Hỗ Trợ Toàn 
Diện để Cải Thiện (CSI) và Hỗ Trợ Có Mục Tiêu để Cải Thiện (TSI) dựa trên các đo lường trách nhiệm bao gồm thành 
tích và sự tăng trưởng trong bài thi SBAC cũng như việc đi học chuyên cần. ***Title I là tài trợ liên bang được chỉ định 
để cung cấp hỗ trợ tài chính cho các trường có số lượng học sinh cao hoặc tỷ lệ học sinh cao từ các gia đình có thu nhập 
thấp để giúp bảo đảm tất cả học sinh đạt được các tiêu chuẩn học tập đầy thử thách của tiểu bang.

*CSI **TSI Các trường học này được ưu tiên trong PPS qua các hỗ trợ và nguồn lực khác nhau để đáp ứng các nhu cầu 
riêng của các học sinh trong các trường này. Bộ Giáo Dục Oregon (ODE) xác định các trường nhận được Hỗ Trợ Toàn 
Diện để Cải Thiện (CSI) và Hỗ Trợ Có Mục Tiêu để Cải Thiện (TSI) dựa trên các đo lường trách nhiệm bao gồm thành 
tích và sự tăng trưởng trong bài thi SBAC cũng như việc đi học chuyên cần. ***Title I là tài trợ liên bang được chỉ định 
để cung cấp hỗ trợ tài chính cho các trường có số lượng học sinh cao hoặc tỷ lệ học sinh cao từ các gia đình có thu nhập 
thấp để giúp bảo đảm tất cả học sinh đạt được các tiêu chuẩn học tập đầy thử thách của tiểu bang.
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Các Hỗ Trợ  
Học Tập
Những hỗ trợ này cung 
cấp các biện pháp can 
thiệp học tập bổ sung 
để bảo đảm các học 
sinh đang tiến bộ học 
tập. Chúng bao gồm 
các hỗ trợ như dạy học 
kèm, hỗ trợ chương 
trình giảng dạy và phát 
triển chuyên môn cho 
các giáo viên.

Các Chương Trình Hỗ Trợ Học Tập: Chi tiết đầy đủ
Các Hỗ Trợ Học Tập Tại Trường - Các Kế Hoạch Cụ Thể cho Các Học Sinh  
Da Đen và Bản Địa
Thời Gian Bắt Đầu và Thời Lượng: Mùa Hè 2020 và Năm Học 2020-21
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối Tác: Từng trường được hỗ trợ bởi văn phòng  
trung ương
PPS cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ học tập khác nhau cho học sinh và gia đình 
để bảo đảm thành công trong việc học tập trực tuyến và đặc biệt tập trung vào 
việc hỗ trợ các học sinh và gia đình Da Đen và Bản địa. Mục đích của chúng tôi là 
xây dựng dựa trên kiến thức và kỹ năng công nghệ hiện có của các gia đình để bảo 
đảm các gia đình sẵn sàng hỗ trợ học sinh học tập trực tuyến. Tiếp tục tiếp cận các 
gia đình sẽ bảo đảm chúng tôi có thể hỗ trợ công việc học tập kỹ thuật số cho tất 
cả các gia đình. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện phương pháp can thiệp theo từng 
cấp độ để hỗ trợ nhiều hơn cho những người cần nhất. Các thí dụ hỗ trợ là:
• Các giáo viên và nhân viên gặp trực tiếp với các gia đình khi có thể được để hỗ 

trợ, xây dựng lòng tin và tạo điều kiện cho các cơ hội thực hành.
• Các gia đình nhận được từ các trường học khi cần thiết một bộ công cụ gồm 

các nguồn lực để bắt đầu năm học 2020-21.
• Hội nhập lăng kính Công Bằng Chủng Tộc & Công Bằng Xã Hội (RESJ) và các 

thực hành thích ứng văn hóa vào giáo trình và giảng dạy.
• Quan hệ đối tác với Trường Cộng Đồng SUN.
• Các nhóm Chung Sở Thích của Học Sinh và Nhân Viên.
• Các Cộng Đồng Học Tập Chuyên Nghiệp theo Cấp Lớp (PLC), một cơ hội tuyệt 

vời để các giáo viên học hỏi lẫn nhau.
• Các Biện Pháp Can Thiệp Học Tập và Giảng Dạy Nhóm Nhỏ.
• Đa dạng hóa thư viện lớp học.
• Các Cơ Quan Đối Tác Cố Vấn, chẳng hạn như NAYA, Ambassadors, Cavaliers, 

v.v.
• Các cơ quan đối tác cộng đồng bổ sung, chẳng hạn như IRCO, Juntos 

Aprendemos, Black Parent Initiative, Urban League, Gear Up, Neighborhood 
House. 

Hỗ Trợ Chương Trình Giảng Dạy 
Thời Gian Bắt Đầu và Thời Lượng: 2020-21 Năm học 2018-19 đến 2022-23
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối Tác: Nhiều Con Đường Tốt Nghiệp, Bộ Giáo Dục 
Hoa Kỳ, Education Northwest và các cơ quan khác
Tất cả các trường, với sự hỗ trợ của Văn Phòng Trung Ương của Sở Học Chánh, 
cung cấp hỗ trợ có chủ đích cho chương trình giảng dạy thông qua:
• Huấn luyện giảng dạy.
• Các chuyên gia can thiệp.
• Các Cộng Đồng Học Tập Chuyên Nghiệp Hàng Tuần (PLC).
• Kết hợp các thực hành thích ứng văn hóa vào chương trình giảng dạy của 

trường học.  
Ngoài ra, tất cả giáo viên đều có giờ hành chính để bảo đảm các học sinh và gia 
đình có thể liên lạc với giáo viên của họ để nhận được sự trợ giúp mà họ cần.
Một số trường (Alliance, MLC, Rosemary Anderson HS) được hỗ trợ bằng trợ cấp 
liên bang để phát triển phương pháp học tập dựa trên dự án, giáo dục kỹ thuật 
nghề nghiệp và học tập cảm xúc xã hội để hỗ trợ sự tham gia của các học sinh 
trung học.

Các Hỗ Trợ  
Học Tập
Những hỗ trợ này cung 
cấp các biện pháp can 
thiệp học tập bổ sung 
để bảo đảm các học 
sinh đang tiến bộ học 
tập. Chúng bao gồm 
các hỗ trợ như dạy học 
kèm, hỗ trợ chương 
trình giảng dạy và phát 
triển chuyên môn cho 
các giáo viên.

Các Chương Trình Hỗ Trợ Học Tập: Chi tiết đầy đủ
Hệ Thống Hỗ Trợ Đa Tầng (MTSS) & Học Tập Cảm Xúc Xã Hội (SEL) cho các 
học sinh và gia đình
Thời Gian Bắt Đầu và Thời Lượng: Năm học 2020-21
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối Tác: MTSS
Bộ MTSS hỗ trợ các học sinh và gia đình thông qua việc cung cấp các nguồn lực 
và phát triển chuyên môn cho các trường học, bao gồm:
• Môi Trường Học Đường
• Thu Hút Học Sinh
• Thực hiện Các Cộng Đồng Học Tập Chuyên Nghiệp Trên Mạng.
• Các Bài Học Cảm Xúc Xã Hội cho các trường học tập trung vào: kết nối, xây 

dựng mối quan hệ, tạo thành cộng đồng và hỗ trợ khả năng phục hồi trong 
thời gian thử thách và gian khổ.

Ở cấp trường học, các hỗ trợ MTSS và SEL sẽ bao gồm: 
Các cuộc hội họp toàn trường chào mừng trở lại và các cuộc định hướng theo 
cấp lớp, các ủy ban phụ huynh và gia đình, các hỗ trợ từ chuyên viên tư vấn, 
Chuyên Gia Tâm Lý Học Đường và Nhân Viên Xã Hội, các bài học SEL cho các 
học sinh, các cuộc hội thảo SEL cho các gia đình, các nguồn lực hữu ích trong 
bản tin, trên trang web trường học, qua video và các kết nối với các cơ quan đối 
tác cộng đồng và hỗ trợ nhóm Quan Hệ Chủng Tộc (Racial Affinity). 

Hỗ Trợ Công Nghệ và Tài Nguyên Kỹ Thuật Số
Thời Gian Bắt Đầu và Thời Lượng: Toàn Sở Học Chánh, Mùa Thu 2020
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối Tác: OTIS
Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ bên ngoài BESC cho các học sinh và gia 
đình để cung cấp dịch vụ sửa chữa và/hoặc trao đổi thiết bị.
Trung tâm hỗ trợ (503-916-3375) làm việc từ 7:00 sáng đến 5:00 chiều (giờ có 
thể mở rộng đến 9:00 tối khi có nhân viên) các ngày trong tuần để cung cấp hỗ 
trợ qua điện thoại cho các thiết bị và tài nguyên kỹ thuật số cho các gia đình, có 
sẵn thông dịch viên. 

Các Nhóm Học Sinh Thành Công (Lớp 9)
Thời Gian Bắt Đầu và Thời Lượng: 2017- tiếp tục
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối Tác: Bộ Phận Chuẩn Bị Đại Học và Nghề Nghiệp, 
TOSA, Center for High School Success/Stand for Children
Chương trình hiện nay tạo cơ hội cho các giáo viên lớp 9 để bảo đảm các học 
sinh lớp 9 đi đúng hướng để tốt nghiệp. Các nhóm sử dụng dữ liệu và lăng kính 
chống phân biệt chủng tộc với sự tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách cơ hội 
và chia sẻ ý tưởng về các thực hành giảng dạy và các biện pháp can thiệp hiệu 
quả để đạt được mục tiêu này. Đây là một chương trình toàn tiểu bang và các 
trưởng nhóm gặp gỡ nhau như một cộng đồng để chia sẻ tài nguyên và tiếp tục 
công việc.

Giáo Viên trong Nhiệm Vụ Đặc Biệt (TOSA)
Thời Gian Bắt Đầu và Thời Lượng: Toàn Sở Học Chánh, Mùa Thu 2020
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối Tác: OTIS
Giáo Viên trong Nhiệm Vụ Đặc Biệt (TOSA) cung cấp hỗ trợ cho việc thực hiện 
các chương trình giáo dục của sở học chánh trong một lãnh vực cụ thể. Họ hỗ trợ 
các phương cách phát triển và giảng dạy trong quan hệ đối tác với cộng đồng 
giáo dục và đóng vai trò hỗ trợ thêm cho trường học.
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Các Chương Trình Hỗ Trợ Học Tập: Chi tiết đầy đủ Các Chương Trình Hỗ Trợ Học Tập: Chi tiết đầy đủ
Hiện tại, các trường có thể có một TOSA trong một hoặc cả ba lãnh vực sau: gắn 
liền trực tiếp với việc thực hiện các mục tiêu của chương trình tài trợ, hỗ trợ Giáo 
Dục Học Sinh Di Cư và hỗ trợ MTSS (các hệ thống hỗ trợ và dịch vụ theo cấp độ).

Chương Trình Giáo Dục Học Sinh Di Cư
Thời Gian Bắt Đầu và Thời Lượng: Đang xảy ra
Đối với những học sinh phải di chuyển thường xuyên do công việc gia đình làm 
nông nghiệp, ngư nghiệp và lâm nghiệp. Chương trình Giáo Dục Di Cư (MEP) 
cung cấp:
• Kèm học thêm.
• Kết nối gia đình.
• Hỗ trợ học sinh bằng nhiều ngôn ngữ cho các học sinh đã được xác định và gia 

đình của họ. 
Có thể tìm thêm thông tin trong tài liệu MEP, hoặc gọi số (503) 735-5697.

Chương Trình Giáo Dục Học Sinh Bản Địa 
Thời Gian Bắt Đầu và Thời Lượng: Đang xảy ra và năm học 2020-21 
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối Tác: Các chương trình được tài trợ, các cơ quan đối 
tác cộng đồng: Portland Parks and Recreation, METRO, PCC, PSU, PNCA (Pacific 
NW College of Art), NAYA, NARA 
Chương Trình Giáo Dục Học Sinh Bản Địa của PPS cung cấp:
• Kết nối và các hỗ trợ giáo dục.
• Cung cấp giáo dục văn hóa để kết nối các học sinh với lịch sử, văn hóa và 

truyền thống Bản Địa của họ, khơi dậy niềm tự hào và sự tự tin để đạt được các 
tiêu chuẩn học tập đầy thử thách.

• Các nhân viên Giáo Dục Bản Địa sẽ tiếp tục liên lạc với các gia đình qua điện 
thoại, email và qua các cuộc khảo sát ý kiến để đánh giá nhu cầu học tập và xã 
hội của họ và hỗ trợ các mối quan hệ hiện có.

• Các cuội hội thảo trực tuyến dành cho các học sinh ở mọi lứa tuổi và thăm các 
lớp học trực tuyến khi thích hợp.

• Năm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình cầu nối cho các học sinh lớp 8 
cũng như nhóm xã hội, học tập và văn hóa cho các học sinh lớp 9.

• Các lớp học Cherokee cho các học sinh mầm non.
• Các dự án vui nhộn dành cho các học sinh tiểu học.
• Giới thiệu các học sinh cần kèm học.
• Chương trình này sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan đối tác cộng đồng (năm 

nay PNCA và Bảo Tàng Viện Jewish Holocaust Museum và Constructing Hope 
là các cơ quan đối tác mới) để mang lại các cơ hội thú vị cho các học sinh trung 
học.

• Giúp đào tạo phát triển chuyên môn và chia sẻ các phương pháp tốt nhất để 
thực hiện giảng dạy Lịch Sử Bộ Lạc /Lịch Sử Chia Sẻ.

Chương trình này dành cho các thành viên có giấy tờ chứng minh của các bộ lạc 
da đỏ ở Mỹ.
Để biết thêm thông tin, xin gửi email cho giám đốc Angie Morrill tại  
amorrill@pps.net hoặc Indianeducation@pps.net. Xin xem trang web của chúng 
tôi https://www.pps.net/indian-education.

Chương Trình Gear Up
Chương Trình Oregon GEAR UP (Đạt Được Nhận Thức Sớm và Chuẩn Bị cho Các 
Chương Trình Đại Học) - được hỗ trợ bởi khoản tài trợ từ Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ và 
sự đóng góp của nhiều đối tác cộng đồng.
Mục tiêu của chương trình GEAR UP là để bảo đảm các học sinh trung học cấp 
hai và các học sinh trung học trong gia đình có thu nhập thấp của Oregon được 
chuẩn bị sẵn sàng, theo đuổi và thành công trong giáo dục sau trung học cho dù 
đó là bằng Cử nhân, bằng Cao đẳng, chứng chỉ, học nghề hoặc đào tạo khác.
Chương trình GEAR UP của chúng tôi hiện hỗ trợ 12 nhóm học sinh trong các 
khu vực trường Jefferson, Madison và Roosevelt.

Chương Trình Head Start / Pre-School Promise
Vào mùa thu này, PPS sẽ cung cấp tất cả các chương trình mầm non trực tuyến (PK) 
cho các học sinh 3 và 4 tuổi đủ tiêu chuẩn tại 12 địa điểm trường học khác nhau.
Tính đủ điều kiện cho các chương trình này chủ yếu dựa trên thu nhập.
Các chương trình PK của chúng tôi bao gồm giảng dạy dựa trên trò chơi cũng 
như các hỗ trợ toàn diện bao gồm bữa ăn, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và sức khỏe, 
hỗ trợ người khuyết tật, giáo dục gia đình và kết nối cộng đồng.
Để biết thêm thông tin, xin truy cập trang web PK của chúng tôi. 

Trường Cộng Đồng SUN
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối tác: Mult Co & các cơ quan văn hóa cụ thể 
Nơi cả cộng đồng đến với nhau để bảo đảm học sinh thành công ở trường và các 
gia đình ổn định qua việc kết nối các gia đình với một loạt các dịch vụ và hỗ trợ.

Quỹ cho Sở Học Chánh Portland
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối tác: Quỹ cho PPS
Quỹ cho PPS đang làm việc với cộng đồng doanh nghiệp và từ thiện địa phương 
để hỗ trợ các nỗ lực trợ cấp trực tiếp (thực phấm, kết nối internet, v.v.), và hỗ trợ 
học tập (hỗ trợ dạy kèm) cho các học sinh và gia đình PPS vào mùa thu.
Quỹ cũng đang thu hút các đối tác công ty tài trợ cho các Bộ Dụng Cụ Lớp Học 
Tại Nhà cho các học sinh PPS.
Quỹ cho Sở Học Chánh Portland phối hợp với các nhóm PPS sẽ khởi động một 
chương trình HBCU Cư Trú Trên Mạng để cung cấp cho các nhóm học sinh khả 
năng tiếp cận với sự kèm học từ các nhà giáo dục. 

Bộ Dụng Cụ Lớp Học Tại Nhà
PPS đang làm việc để có thể cung cấp cho tất cả học sinh đủ điều kiện ăn trưa 
miễn phí và giảm giá với một Bộ Dụng Cụ Lớp Học Tại Nhà để bảo đảm tất cả 
học sinh có công cụ cần thiết để thành công trong môi trường học tập này. 

Chiến Lược RESJ 4: Học Tập Ngoài Giờ Học và Các Hoạt Động Phong Phú
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối Tác: Chess for Success, Urban League, các cơ quan 
đối tác giữ trẻ có cấp phép
Chương trình cung cấp các hoạt động an toàn, có cấu trúc và hấp dẫn để nâng 
cao và mở rộng việc học tập của học sinh ngoài giờ học. Điều này bao gồm 
chương trình sau giờ học và các hoạt động phong phú. Các hoạt động phong 
phú tạo cơ hội cho các học sinh theo đuổi việc học tập trong các lãnh vực mà họ 
thích thú và các ưu điểm. Nghiên cứu đã cho thấy các học sinh tham gia vào các 
hoạt động này có thể gia tăng thành tích học tập và sự chuyên cần. Dưới đây là 
danh sách các chương trình cụ thể và các trường học dự kiến sẽ được phục vụ 
theo từng chương trình:

Các Hỗ Trợ  
Học Tập

Các Hỗ Trợ  
Học Tập

Những hỗ trợ này cung 
cấp các biện pháp can 
thiệp học tập bổ sung 
để bảo đảm các học 
sinh đang tiến bộ học 
tập. Chúng bao gồm 
các hỗ trợ như dạy học 
kèm, hỗ trợ chương 
trình giảng dạy và phát 
triển chuyên môn cho 
các giáo viên.

Những hỗ trợ này cung 
cấp các biện pháp can 
thiệp học tập bổ sung 
để bảo đảm các học 
sinh đang tiến bộ học 
tập. Chúng bao gồm 
các hỗ trợ như dạy học 
kèm, hỗ trợ chương 
trình giảng dạy và phát 
triển chuyên môn cho 
các giáo viên.

mailto:amorrill%40pps.net?subject=
mailto:Indianeducation%40pps.net?subject=
https://www.pps.net/indian-education
https://www.pps.net/Page/2471
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Cảm Giác Thân Thuộc và Kết Nối: Chi tiết đầy đủ

Cơ Quan Đối Tác RESJ Trường Học 2020-21 

Chess for Success Kelly, Cesar Chavez, Lent, Bridger, Lane, 
Ockley Green, Roseway Heights, Harriet 
Tubman, Faubion, Harrison Park, Beach, 
Chief Joseph, Harvey Scott, James John, 
Rosa Parks, King, Rigler, Sabin, Sitton, 
Vernon, Vestal, Whitman, Woodlawn

Urban League Harriet Tubman, Faubion, Cesar Chavez, 
Ockley Green, Roseway Heights

Sự Hỗ Trợ và Kết Nối Gia Đình trong Trường Học  
Thời Gian Bắt Đầu và Thời Lượng: Mùa Hè 2020 và Năm Học 2020-21
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối Tác: Từng trường được hỗ trợ bởi văn phòng  
trung ương
Các trường học cung cấp các hỗ trợ gia đình và các cơ hội tham gia trong suốt 
mùa hè và năm học 20-21. Nhiều hỗ trợ hiện tại được cung cấp trong những năm 
qua sẽ được tiếp tục và sẽ có một số hỗ trợ cũng như các cơ hội tham gia mới. 
Các trường học cũng đang kết nối các gia đình với các nguồn lực bao gồm thực 
phẩm, thẻ quà tặng, sức khỏe tâm thần, hỗ trợ tiền thuê nhà, v.v. Các thí dụ hỗ 
trợ bao gồm:
• Các chuyến thăm và buổi họp gia đình.
• Trường Cộng đồng SUN.
• Các Chuyên Viên Tư Vấn, Nhân Viên Xã Hội, và Huấn Luyện Viên Môi Trường.
• Hội PTA và các ủy ban phụ huynh bổ sung.
• Hội Đồng Lãnh Đạo Gia Đình.
• Các Cuộc Họp Trực Tuyến và Các Cuộc Đối Thoại Cộng Đồng.
• Các bản tin trường học cho gia đình.
• Các sự kiện và sinh hoạt của trường.
• Các cơ quan đối tác cộng đồng, chẳng hạn như Hacienda, Latino Network,  

I Am Learning, Urban League, IRCO, Coalition of Black Men, Rowing Club of 
Portland, Camp Caldera. 

• Nhóm SEL trực tiếp kết nối các gia đình.
• Các dịp uống cà phê trò chuyện với hiệu trưởng hoặc nhân viên dành cho gia 

đình hoặc phụ huynh hoặc phụ huynh Tây Ban Nha 
• Hỗ trợ của Nhân Viên Cộng Đồng.
• Đêm Gia Đình Da Đen hàng năm.
• Các Gia Đình Học Sinh Da Màu.
• Hội Phụ Huynh Công Bằng Chủng Tộc.
• Các Nhóm Chung Sở Thích.
• Dự Án Giáo Viên Thăm Viếng Phụ Huynh Tại Nhà.
• Hỗ trợ sức khỏe tinh thần.
• Phòng thực phẩm của trường.

Huấn Luyện Viên Đi Học Chuyên Cần
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối Tác: MTSS
PPS công nhận tầm quan trọng của việc đi học chuyên cần và sự liên hệ trực tiếp 
của việc đi học chuyên cần với thành tích của học sinh. Chúng tôi đang xây dựng 
một phương cách có hệ thống để giảm bớt tình trạng vắng mặt thường xuyên và 
trầm trọng thông qua các chương trình phổ biến và phòng ngừa.
Các Huấn Luyện Viên Đi Học Chuyên Cần hỗ trợ nhân viên trường học và cộng 
đồng trong việc xây dựng mối quan hệ với các gia đình đa dạng, cũng như tiến 
hành các biện pháp can thiệp sâu sắc cho một số học sinh và gia đình có nhu cầu 
cao nhất của chúng tôi.

Cảm Giác Thân 
Thuộc và Kết Nối 
Những hỗ trợ này tập 
trung vào việc cung 
cấp hỗ trợ xã hội và 
tinh thần cho các học 
sinh, bao gồm tư vấn 
trong trường học, tiếp 
cận nhân viên xã hội 
hoặc chuyên gia cung 
cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe tâm thần, tư 
vấn theo nhóm, cố vấn 
và phát triển khả năng 
lãnh đạo.

Các Chương Trình Hỗ Trợ Học Tập: Chi tiết đầy đủ Các Hỗ Trợ  
Học Tập
Những hỗ trợ này cung 
cấp các biện pháp can 
thiệp học tập bổ sung 
để bảo đảm các học 
sinh đang tiến bộ học 
tập. Chúng bao gồm 
các hỗ trợ như dạy học 
kèm, hỗ trợ chương 
trình giảng dạy và phát 
triển chuyên môn cho 
các giáo viên.
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Phục Hồi Công Lý (RJ)/Thực Hành Phục Hồi
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối Tác: Hệ Thống Hỗ Trợ Đa Tầng (MTSS), Học Tập 
Cảm Xúc Xã Hội (SEL), Nhóm Phản Ứng Nhanh (RRT), Các Giáo Viên trong 
Nhiệm Vụ Đặc Biệt (TOSA)
Các thực hành Phục Hồi Công Lý (RJ) được thiết kế để hỗ trợ việc phục hồi các mối 
quan hệ nhằm tạo thành các cộng đồng lành mạnh, hỗ trợ, phản ảnh và hòa nhập.
RJ cung cấp hỗ trợ cho các trường học và gia đình bằng cách sử dụng quá trình 
phục hồi và các thực hành vòng tròn để đối phó với sự tổn hại, chúng tôi cung cấp 
khóa đào tạo RJ, và hướng dẫn và hỗ trợ.
Các hỗ trợ Phục Hồi Công Lý có sẵn tại tất cả các trường học và chương trình  
của PPS.

Các Chuyên Viên Tư Vấn Học Đường 
Tất cả các trường học PPS đều có chuyên viên tư vấn. Trọng tâm của họ là giúp 
các học sinh giải quyết các mục tiêu và nhu cầu phát triển học tập, cá nhân/xã 
hội và nghề nghiệp
Các chuyên viên tư vấn học đường làm việc để thúc đẩy môi trường học tập an 
toàn cho tất cả các thành viên của cộng đồng trường học và thường xuyên theo 
dõi và ứng phó với các vấn đề về hành vi ảnh hưởng đến môi trường học đường, 
chẳng hạn như bắt nạt, tranh chấp giữa học sinh và xung đột giữa học sinh và 
giáo viên. Các chương trình tư vấn học đường hiệu quả là nỗ lực hợp tác giữa 
chuyên viên tư vấn, giáo viên, gia đình và các nhà giáo dục khác để tạo ra một 
môi trường thúc đẩy thành tích của học sinh, sự tham gia tích cực, tiếp cận công 
bằng với các cơ hội giáo dục và một chương trình giảng dạy nghiêm ngặt cho tất 
cả học sinh. 

Nhân Viên Xã Hội/Chuyên Gia Cung Cấp Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần 
Nhiều trường học của chúng tôi có nhân viên xã hội và/hoặc chuyên gia QMHPs 
khác (Chuyên Gia Đủ Tiêu Chuẩn Cung Cấp Sức Khỏe Tâm Thần), là những 
người làm việc cùng với các gia đình và học sinh để giảm bớt các cản trở trong 
việc học tập và nâng cao tiếng nói của học sinh/gia đình.
Nhân viên xã hội làm việc chặt chẽ với các học sinh, giáo viên, ban giám hiệu, các 
nhà giáo dục khác, phụ huynh và người chăm sóc để cung cấp các biện pháp 
can thiệp có sự phối hợp, thích ứng văn hóa và tham khảo và xây dựng dựa trên 
các ưu điểm của gia đình và học sinh để thúc đẩy sự phát triển của học sinh.
Nhân viên xã hội cam kết thực hiện công bằng chủng tộc và công bằng xã hội, 
tập trung vào phân biệt chủng tộc có hệ thống và nỗ lực phá bỏ các hệ thống 
duy trì nó.
Nhân viên xã hội có thể hỗ trợ điều hướng hệ thống cộng đồng, chia sẻ tài 
nguyên, kết nối trực tiếp với học sinh và gia đình, và phát triển các dịch vụ hỗ trợ 
trong trường dựa trên các mối quan tâm được  xác định bởi học sinh/gia đình/
nhân viên.

Ủng Hộ Thanh Thiếu Niên của Chương Trình SUN 
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối Tác: Quận Mult qua các cơ quan Hacienda CDC, 
Latino Network, Self Enhancement Inc, NAYA Family Center, IRCO, Impact NW
Quản lý trường hợp thanh thiếu niên và các hỗ trợ cho gia đình bao gồm hỗ trợ 
học tập và các hoạt động xây dựng kỹ năng cho các thanh thiếu niên từ 12-18 tuổi.

Chiến Lược RESJ 3: Cố Vấn/Phát Triển Lãnh Đạo 
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối Tác: Center for Intercultural Organizing, Coalition 
of Black Men, IRCO, Latino Network, Michael Grice, POIC, REAP Inc., The I Am 
Academy, Horizons Counseling
Các dịch vụ được thiết kế để cung cấp sự phát triển mối quan hệ tích cực và hỗ 
trợ cho các học sinh để giảm tỷ lệ kỷ luật quá mức và tăng cường việc đi học 
chuyên cần và cảm giác thân thuộc ở trường cho các học sinh da màu. Điều này 
bao gồm việc cung cấp các mối quan hệ tích cực và đa dạng với người lớn được 
phản ánh văn hóa và bản sắc của học sinh. Dưới đây là danh sách các chương 
trình cụ thể và các trường dự kiến sẽ được phục vụ theo từng chương trình.
Cơ Quan Đối Tác RESJ Trường Học 2020-21 
Center for Intercultural Organizing 
(CIO)

Cesar Chavez, Harrison Park, Ockley 
Green

Coalition of Black Men Astor, Ockley Green, Harriet Tubman
Immigrant and Refugee Community 
Organization (IRCO)

George, Harrison Park, Roseway 
Heights, Lane

Latino Network - Conexiones and 
Colegio de Padres

Harrison Park, Roseway Heights, Lane, 
Ockley Green, Cesar Chavez

Michael Grice - Ambassadors Rosa Parks
Portland Opportunities 
Industrialization Center (POIC)

Cesar Chavez, Lent, Bridger, Harrison 
Park, Roseway Heights, Rosemary 
Anderson, Vernon

REAP Youth Leadership Program Bridger, Beach, Lane
The I Am Academy (TIAA) Roosevelt, Franklin
Horizons Counseling - Youth 
Empowerment Program (YEP)

Roseway Heights, Vestal, Franklin, 
Harrison Park, Ockley Green, George, 
Arleta, Cleveland

Chiến Lược RESJ 5: Ủng Hộ và Phát Triển Bản Sắc Văn Hóa Tích Cực
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối Tác: Black Parent Initiative, IRCO, NAYA Family Center
Chương trình cung cấp cho các thanh niên sự tiếp xúc và cơ hội tham gia vào 
các hoạt động tạo sức mạnh cho họ để đón nhận một bản sắc văn hóa tự tin và 
tích cực trong khi bảo tồn và chia sẻ các di sản và truyền thống văn hóa giữa các 
bạn bè của họ. Các hoạt động tạo cơ hội cho các học sinh học hỏi và thực hành 
các phương pháp mới tự biểu hiện trong một môi trường an toàn và khẳng định 
văn hóa. Dưới đây là danh sách các chương trình cụ thể và các trường dự kiến sẽ 
được phục vụ theo từng chương trình:

Cơ Quan Đối Tác RESJ Trường Học 2020-21 

Black Parent Initiative Faubion, Beaumont

Immigrant and Refugee Community 
Organization (IRCO)

George, Lane, Harrison Park, Roseway 
Heights

NAYA Family Center Toàn Sở Học Chánh

Cộng Tác với Cơ Quan Cộng Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần 
trong Trường Học
PPS có hợp đồng với một số cơ quan cộng đồng cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm 
thần để cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần tại các trường học. Trọng tâm 
của chúng tôi là tiếp tục xây dựng các hợp đồng với các cơ quan cộng đồng Da 
Đen, Bản Địa, và Da Màu (BIPOC).

Khu Hàng Xóm có Triển Vọng 
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối Tác: Mult Co
Các dịch vụ và hỗ trợ văn hóa cụ thể cho các trẻ em da màu từ 12-17 tuổi và các 
gia đình của họ.

Cảm Giác Thân Thuộc và Kết Nối: Chi tiết đầy đủCảm Giác Thân Thuộc và Kết Nối: Chi tiết đầy đủ Cảm Giác Thân 
Thuộc và Kết Nối 

Cảm Giác Thân 
Thuộc và Kết Nối 

Những hỗ trợ này tập 
trung vào việc cung 
cấp hỗ trợ xã hội và 
tinh thần cho các học 
sinh, bao gồm tư vấn 
trong trường học, tiếp 
cận nhân viên xã hội 
hoặc chuyên gia cung 
cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe tâm thần, tư 
vấn theo nhóm, cố vấn 
và phát triển khả năng 
lãnh đạo.

Những hỗ trợ này tập 
trung vào việc cung 
cấp hỗ trợ xã hội và 
tinh thần cho các học 
sinh, bao gồm tư vấn 
trong trường học, tiếp 
cận nhân viên xã hội 
hoặc chuyên gia cung 
cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe tâm thần, tư 
vấn theo nhóm, cố vấn 
và phát triển khả năng 
lãnh đạo.
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Phòng Thực Phẩm hoặc Cửa Hàng Thực Phẩm của SUN 
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối tác: Quận Mult qua các cơ quan Oregon Food Bank, 
IRCO, Latino Network, Impact NW, Portland Parks & Rec, Self Enhancement Inc.
Các phòng thực phẩm hoặc các cửa hàng thực phẩm miễn phí tại các Trường 
Cộng Đồng SUN cung cấp thực phẩm cho các gia đình.

Các Trường SUN P-3 
Cơ Quan Đối Tác: Quận Mult thông qua Latino Network
Các Trường Cộng Đồng SUN chú trọng sâu sắc vào việc thu hút các gia đình đa 
dạng có trẻ nhỏ. Các trường P-3 cung cấp các nhóm chơi và học tập cho các trẻ 
0-5 tuổi, các hoạt động lãnh đạo của phụ huynh, và hỗ trợ cho các gia đình.

Các Chuyến Thăm Gia Đình của Giáo Viên 
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối Tác: Hỗ trợ kỹ thuật cung cấp bởi Mult. Co.  
Các chuyến thăm viếng gia đình tại nhà trong năm học để xây dựng quan hệ đối 
tác với các phụ huynh và tăng cường chuyển tiếp mẫu giáo. Trong đại dịch này, đó 
là những cuộc thăm viếng trực tuyến, trò chuyện qua video hoặc gọi điện thoại.

Tiếp Cận Phương Tiện Giao Thông
PPS, cộng tác với Trimet, cung cấp cho tất cả học sinh trung học thẻ ID học sinh 
dùng như thẻ đi xe buýt Trimet hàng năm. Vé xe buýt có sẵn khi cần thiết qua các 
hỗ trợ cá nhân. Thẻ Lyft khứ hồi được cung cấp hạn chế và có sẵn cho các tình 
huống nguy cấp. Xin liên lạc với trường học để truy cập vào tài nguyên đó.

Dịch Vụ Tiếp Cận Ngôn Ngữ
Thời Gian: Toàn Sở Học Chánh, đang xảy ra
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối Tác: Phòng Dịch Vụ Tiếp Cận Ngôn Ngữ
Phòng Dịch Vụ Tiếp Cận Ngôn Ngữ của PPS cung cấp các dịch vụ thông dịch và 
dịch thuật bằng hơn 110 ngôn ngữ trong sở học chánh.
Gia đình có quyền yêu cầu trường học của học sinh cung cấp thông dịch viên - 
Các dịch vụ này miễn phí cho các gia đình.
Cần liên lạc với trường học của học sinh hoặc cần trợ giúp điều hướng PPS? Gọi 
Đường Dây Gia Đình Đa Ngôn Ngữ:
Español: 503-916-3582
中文：503-916-3585
Tiếng Việt: 503-916-3584
Soomaali: 503-916-3586
Русский: 503-916-3583.

Chiến Lược RESJ 1: Kết Nối Gia Đình theo Văn Hóa Cụ Thể
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối Tác: Black Parent Initiative, IRCO, Latino Network, 
Self Enhancement Inc., Horizon Counseling, Kairos PDX, NAYA Family Center
Sự tham gia của gia đình là một phương cách có động lực cao để hỗ trợ việc học 
tập của học sinh và được thiết kế để giảm hoặc loại bỏ các cản trở thể chế để 
các gia đình da màu vận động tranh đấu cho các nhu cầu của học sinh. Có một 
nghiên cứu quan trọng xác nhận hiệu lực của sự hỗ trợ, ủng hộ và khuyến khích 
của gia đình đối với thành tích và kết quả tích cực của học sinh. Dưới đây là danh 
sách các chương trình cụ thể và các trường dự kiến sẽ được phục vụ theo từng 
chương trình:

Chương trình McKinney-Vento 
Thời Gian: Năm Học 2020-21 
Trước đây được gọi là Title X, chương trình McKinney-Vento cung cấp hỗ trợ trực 
tiếp cho các học sinh trải qua hoàn cảnh không nhà ở hoặc nhà ở không ổn định. 
Các trường có thể giới thiệu học sinh bằng cách sử dụng giới thiệu trực tuyến 
McKinney-Vento tại đây. Học sinh và gia đình có thể tự giới thiệu bằng cách gọi 
cho liên lạc viên của trường được liệt kê trên tờ thông tin McKinney-Vento, này 
hoặc gọi (503) 916-5770. Các học sinh cần xác nhận hoàn cảnh đủ điều kiện 
hàng năm. 

Chăm Sóc Trẻ Em
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối Tác: Các chương trình Early Learner
PPS đang bắt đầu triển khai theo từng giai đoạn để mở chín trường học cho các 
chương trình chăm sóc trẻ em do các cơ quan đối tác điều khiển với hai nhóm 
không quá 30 học sinh mỗi trường. PPS hỗ trợ nhân viên của các cơ quan đối tác 
chăm sóc trẻ em để họ có thể hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập từ xa.
Các chương trình này sẽ được hoạt động độc lập bởi các tổ chức chăm sóc 
trẻ em được cấp phép. Các nhà giữ trẻ hoạt động theo hướng dẫn cấp phép 
nghiêm ngặt của quy trình hoạt động tiêu chuẩn chăm sóc trẻ em. Năm mươi 
phần trăm trong số những chỗ này sẽ được dành cho những gia đình đủ điều 
kiện nhận trợ cấp của tiểu bang cho dịch vụ giữ trẻ. Vì chỗ có hạn và sẽ sớm hết 
chỗ, chúng tôi yêu cầu các gia đình liên lạc với thông tin 211 để có thêm thông 
tin giới thiệu giữ trẻ và trợ cấp.
Để hỗ trợ các gia đình tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em, chúng tôi đang làm việc 
với cơ quan Childcare Resource and Referral để cung cấp nhiều buổi cung cấp 
thông tin cho các cơ quan SUN, các điều phối viên P-3 và các nhân viên cộng 
đồng để hỗ trợ các gia đình tiếp cận một mạng phức tạp về các lựa chọn chăm 
sóc trẻ em.

Dịch Vụ Dinh Dưỡng PPS 
Dịch Vụ Dinh Dưỡng PPS sẽ cung cấp các bữa ăn đến lấy mang về tại 36 trường 
học. Vì sức khỏe của mọi người, việc phân phát bữa ăn sẽ xảy ra bên ngoài các 
trường học, đi bộ hoặc lái xe đến nhận bữa ăn bắt đầu Ngày 2 Tháng 9. Trường 
Trung Cấp Lane và Ockley Green sẽ được thêm vào danh sách các trường phân 
phát bữa ăn vào giữa Tháng Chín (đang chờ trường hoàn tất xây cất).
Mỗi địa điểm sẽ phục vụ từ 3:00-5:00 giờ chiều vào các ngày Thứ Hai và Thứ Tư, 
cung cấp cả bữa sáng và bữa trưa cho mỗi ngày học theo lịch trình.
Các bữa ăn được miễn phí cho tất cả học sinh theo học tại 38 trường phân phối 
bữa ăn, hoặc học một trong các trường CEP cho năm 2020-21, và cho những 
học sinh đủ tiêu chuẩn nhận bữa ăn miễn phí và giảm giá. Mới trong năm nay- 
Oregon đã mở rộng hướng dẫn thu nhập để đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí 
từ 185% mức sống tối thiểu liên bang lên 300%; các gia đình được khuyến khích 
truy cập trang web Dịch Vụ Dinh Dưỡng để biết thêm thông tin và nộp đơn nếu 
hội đủ điều kiện.
Giao Bữa Ăn Tại Nhà Qua Ban Giao Thông Vận Tải – Đơn ghi tên sẽ sớm được 
chia sẻ bằng tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ của chúng tôi, cung cấp dịch vụ 
giao bữa ăn tại nhà cho các gia đình không thể đến một trong 38 địa điểm nhận 
lấy bữa ăn của chúng tôi. Lịch trình giao bữa ăn sẽ thay đổi tùy thuộc vào số 
lượng yêu cầu.

Hỗ Trợ Gia Đình & Các Nguồn Lực: Chi tiết đầy đủHỗ Trợ Gia Đình & Các Nguồn Lực: Chi tiết đầy đủ Hỗ Trợ Gia Đình 
và Các Nguồn Lực

Hỗ Trợ Gia Đình 
và Các Nguồn Lực

Đây là những hỗ trợ 
được cung cấp bởi một 
cơ quan cung cấp văn 
hóa cụ thể nhắm mục 
tiêu đến một nhóm học 
sinh chủng tộc/sắc tộc 
hoặc ngôn ngữ cụ thể.

Đây là những hỗ trợ 
được cung cấp bởi một 
cơ quan cung cấp văn 
hóa cụ thể nhắm mục 
tiêu đến một nhóm học 
sinh chủng tộc/sắc tộc 
hoặc ngôn ngữ cụ thể.

https://www.pps.net/Page/1429
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/188/McKinneyVento_Flyer_2020.pdf
https://www.pps.net/Page/111
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Cơ Quan Đối Tác RESJ Trường Học 2020-21 

Black Parent Initiative Rosa Parks, Irvington, Chief Joseph,  
Sabin, Vernon

Immigrant and Refugee 
Community Organization (IRCO)

Jason Lee, Harrison Park, Kelly, Sitton

Latino Network - Juntos 
Aprendemos

Cesar Chavez, Scott, Lent, Sitton

Self Enhancement Inc. (SEI) Boise, Woodlawn, King

Horizons Counseling - Youth 
Empowerment Program (YEP)

Vestal, Arleta, Sitton

Kairos PDX Kairos, Early Learning Network

Native American Youth and Family 
Center (NAYA)

Applegate, Clarendon, Faubion,  
& Toàn Sở Học Chánh

Chiến Lược RESJ 2: Kết Hợp Các Dịch Vụ
Bộ Phận hoặc Cơ Quan Đối Tác: IRCO, Latino Network, Open School Step Up, 
POIC, SEI, NAYA Family Center
Cung cấp các dịch vụ văn hóa cụ thể và thích hợp văn hóa để hỗ trợ học sinh 
thành công học tập và xã hội. Điều này bao gồm quản lý trường hợp, dạy kèm/
hỗ trợ học tập, giới thiệu dịch vụ, nhóm học sinh và theo dõi tiến độ. Kết hợp 
các dịch vụ là một phương cách toàn diện để đáp ứng các nhu cầu của học sinh. 
Dưới đây là danh sách các chương trình cụ thể và các trường dự kiến sẽ được 
phục vụ theo từng chương trình:

Cơ Quan Đối Tác RESJ  Trường Học 2020-21 

Immigrant and Refugee Community 
Organization (IRCO)

Roosevelt, Madison, Cleveland

Latino Network - Early Escalera,  
Escalera and Colegio De Padres

Benson, Madison, Roosevelt, Franklin, 
Alliance, Jefferson

Open School - Step Up Madison, Franklin, Roosevelt

Portland Opportunities 
Industrialization Center (POIC)

Rosemary Anderson, Helensview

Self Enhancement Inc. (SEI) Jefferson, Harriet Tubman

NAYA Family Center Many Nations Academy, tất cả các 
trường trung học trong sở học chánh

Hỗ Trợ Gia Đình & Các Nguồn Lực: Chi tiết đầy đủ Hỗ Trợ Gia Đình 
và Các Nguồn Lực
Đây là những hỗ trợ 
được cung cấp bởi một 
cơ quan cung cấp văn 
hóa cụ thể nhắm mục 
tiêu đến một nhóm học 
sinh chủng tộc/sắc tộc 
hoặc ngôn ngữ cụ thể.




