
Trường Trung Học Grover Cleveland là một trong 9 trường Trung Học 
Công Lập ở Portland, Oregon, phục vụ khoảng 1650 học sinh thuộc 
nội bộ khu vực phía đông nam Portland. Hiện nay với số lượng học 
sinh nhập học nhiều thứ hai trong các trường trung học của thành phố, 
Cleveland cung cấp nhiều khóa học khác nhau xuyên suốt chương 
trình giảng dạy.
Thêm vàonhiều sự lựa chọn trong lĩnh vực học tập, Cleveland tự hào về 
giải thưởng trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Các lớp học được giảng dạy trong một tòa nhà ba tầng lịch sử, được bao 
bọc bởi đại lộ Southeast Powell với đại lộ 26 và đại lộ 28, trong Sân Vận 
Động thể thao được cải tạo, nổi lên với sân cỏ và đường chạy bốn mùa, 
ngay tại đó.

Khả năng tiếp cận và sự thành công trong các môn học thích hợp được 
nhấn mạnh, bao gồm các chương trình chuyên biệt hỗ trợ cho Học Viên 
Anh Ngữ, học sinh khiếm thính, và các học sinh có Kế Hoạch Giáo Dục Cá 
Nhân (IEPs).

Là một trường trung học bốn năm toàn diện, Cleveland đạt danh tiếng về 
các tiêu chuẩn học tập cao trong tất cả các lĩnh vực nội dung, nhiều cơ hội 
trong nghệ thuật, và một môi trường học đường ấm áp và hội nhập.

Những điểm nổi bật của chương trình giảng dạy   
•  Khoá học Tú Tài Quốc Tế với cơ hội để có được bằng tốt nghiệp IB. 

Chương trình nghiêm ngặt này khuyến khích học sinh trên toàn thế giới 
trở nên những người học tích cực, nhiệt thành và suốt đời giúp tạo ra một 
thế giới tốt đẹp hơn thông qua sự hiểu biết và tôn trọng liên văn hoá. 
Mọi học sinh lớp mười một được ghi danh vào IB tiếng Anh.

•  Giáo Dục Kỹ Thuật Hướng Nghiệp (CTE) các khóa học về nghề mộc / xây 
dựng, khoa học máy tính, nghệ thuật ẩm thực, phát hành truyền thông kỹ 
thuật số và kinh doanh

•  Các chương trình nghệ thuật hình ảnh và biểu diễn ngoại hạng 
•  Bốn Loại Ngôn Ngữ Thế Giới - Hoa, Pháp, Đức và Tây Ban Nha, tất cả đều 

bắt đầu từ trình độ IB.
•  Các Lớp Học Khối 9: những học sinh mới chuyển lên trung học ở các Lớp 

nhỏ hơn sắp xếp theo cùng nhóm học sinh có cùng ba giáo viên cho ba 
lớp học chính. Học sinh có được thuận lợi này từ việc có cùng tư vấn viên 
trong suốt bốn năm trung học

•  Cung cấp đa dạng các môn học tự chọn bao gồm từ nghệ thuật biểu 
diễn đến diễn thuyết và tranh luận đến CrossFit đến Mindful Studies và 
nhiều môn nữa.
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Sứ mệnh: Trường Trung Học 
Cleveland cung cấp nhiều cơ hội mà 
học sinh nhận thấy có liên quan, dễ 
tiếp cận và đầy thử thách. Chúng tôi 
khuyến khích các công dân tích cực, 
có trách nhiệm và cung cấp một cộng 
đồng bao gồm tất cả mọi người. Tất 
cả học sinh đều thấy việc học tập 
truyền cảm hứng cho sự khát vọng 
của mình.

Về các sự kiện của trường
Biệt hiệu: Warriors  
Màu sắc của trường: Màu xanh lá cây 
& vàng chanh
Truyền thống độc đáo: Kỳ thi 
trang trí hành lang Homecoming và 
Spirit Award; đa dạng các cuộc tập 
trung toàn trường; học sinh năm 
cuối chỉ đạo; các vở kịch OneAct; 
“Springtasia”, một trình diễn ca nhạc 
kỷ niệm và nghệ thuật.



Điền Kinh và Hoạt Động
•  Tất cả các môn thể thao đã được OSAA phê chuẩn: bóng chày, bóng rổ, 

cổ vũ, chạy xuyên đồng, khiêu vũ, bóng chày, golf, lacrosse, rugby, bóng 
đá, thể thao trên tuyết, bóng mềm, bơi lội, quần vợt, điền kinh, bóng 
chuyền và đấu vật.

•  Giải thưởng dành cho ban nhạc chiến thắng, dàn hợp xướng, và các 
chương trình diễn thuyết và tranh luận

•  Chương trình kịch nghệ có tần suất năm đến sáu cuộc trình diễn mỗi năm
•  Hài Kịch Thử Nghiệm, Mô Hình Liên Hợp Quốc và Nhóm Hiến pháp 

“Chúng Ta Những Con Người” tất cả đều tham gia tranh tài trong các 
chương trình địa phương và khu vực

•  Với hơn 55 câu lạc bộ do học sinh tổ chức, phạm vi từ các hiệp hội học 
sinh (Á, Đen, Latinh, Thổ Dân, Polynesian), đến trao quyền giới tính cho 
các Liên Minh Giới Tính & Tình Dục, cho các Nhà Hoạt Động Động Vật Trẻ, 
cho Học Sinh về Sự Hiểu Biết Văn Hoá

Các Dịch Vụ Học Sinh 
Trung Tâm Đại Học & Hướng Nghiệp – Dành riêng phục vụ cho học sinh 
ở tất cả các khối lớp về kế hoạch sau khi tốt nghiệp trung học của họ, Trung 
Tâm Đại Học & Hướng Nghiệp làm việc hàng ngày. Học sinh được hướng 
dẫn về nghề nghiệp, các trường kỹ thuật / chuyên nghiệp, và các trường đại 
học. Các tình nguyện viên CCC đã qua huấn luyện giúp đỡ học sinh theo 
hẹn hoặc đến gặp. 
Trung Tâm Y Tế Học Đường – Cung cấp các dịch vụ toàn diện bao gồm 
chẩn đoán và điều trị vết thương / bệnh; thể thao vận động; các vấn đề về 
sức khoẻ tâm thần; phòng Tngừa thai; và giới thiệu về nha khoa và nhãn 
khoa. Hiện diện ở CHS trong 26 năm qua, Trung Tâm Y tế, do Multnomah 
County tài trợ, phục vụ trung bình 75-80 phần trăm số lượng học sinh.
Trung Tâm Dịch Vụ Học Sinh – Các tòa nhà văn phòng dành cho các tư vấn 
viên về học tập và nhân viên hỗ trợ học sinh, bao gồm nhân viên xã hội, nhà 
tâm lý học, trợ lý thành công học sinh và điều phối viên phục hồi công lý

“ Ở Trường Trung Học Cleveland, bất 
cứ học sinh nào cũng có thể tìm thấy 
một nền giáo dục phong phú, đầy 
thách thức và thú vị. Tôi đã có trải 
nghiệm phát triển thật to lớn tại đây 
điều này đã chuẩn bị tốt cho tôi trong 
các bước tương lai.” 

— Molly Long, lớp học năm 2018

“ Chúng tôi là Trường Tú Tài Quốc Tế dành riêng để hổ trợ cho mọi học sinh 
được tốt nghiệp trung học và thành công trong học tập và / hoặc nghề 
nghiệp. Chúng tôi là một cộng đồng trường học nơi đánh giá cao sự khát 
vọng, danh dự và học bổng trong tất cả các hoạt động tương tác của chúng 
ta với nhau. Chúng tôi cam kết khép lại khoảng cách thành tích do chủng tộc 
bằng cách gắn kết tất cả học sinh của chúng ta trong thế kỷ 21, có ý thức toàn 
cầu, học tập một cách thách thức, và có liên hệ về văn hoá trong chương trình 
học tập bốn năm.”  

— Hiệu Trưởng, Ayesha Freeman

Sở Học Chánh Portland là một cơ quan tuyển chọn nhân viên theo hoạt động tích cực và cơ hội bình đẳng. 2018


