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T rường Trung Học Roosevelt là một trường trung học phổ 
thông của bang cung cấp các khóa học đa dạng và đội ngũ 

giáo viên giảng dạy học sinh tiến tới sự thành công trong học tập 
ngày nay và chuẩn bị cho các em vào đại học và hướng nghiệp 
sau khi tốt nghiệp. 
Công việc hiện đại hóa tòa nhà lịch sử năm 1921 Roosevelt trị 
giá 95 triệu đô la được hoàn tất. Các điểm nổi bật của sự thay đổi 
này bao gồm 19 phòng học bổ sung, ba phòng thí nghiệm Giáo 
Dục Kỹ Thuật Hướng Nghiệp mới, một phòng thí nghiệm kỹ thuật 
xây dựng, ba phòng thí nghiệm khoa học mới, mở rộng khu vực 

chung và sân chung, hai nhà hát hiện đại và một phòng vi tính sử 
dụng chung. Thêm vào đó, tháp đồng hồ biểu tượng của trường 
đã được tân trang hoàn toàn và bây giờ là một chiếc đồng hồ 
đang hoạt động. Sân trường và việc lắp đặt sân bóng đang được 
thi công và sẽ hoàn tất vào đầu năm 2018.
Roosevelt là trường trung học có nhiều sắc tộc đa dạng nhất ở tiểu 
bang Oregon. Các học sinh và gia đình nói hơn 27 ngôn ngữ khắp 
nơi trên thế giới. Roosevelt’s Riders cũng được hỗ trợ bởi cộng 
đồng St. John thịnh vượng và sôi động với các nhà giáo quyết tâm 
với những kỳ vọng cao cho toàn thể học sinh.
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Các Khóa Học Nâng Cao và Tín Chỉ Đôi
Các học sinh Roosevelt được khuyến khích lấy những Khóa Học Nâng Cao và Tín Chỉ Đôi khi các 
em đã sẵn sàng cho sự nghiêm túc và các thách thức của những lớp học này. Chúng tôi cung 
cấp các khóa học về Ngôn Ngữ, Toán Học Mỹ Thuật, Khoa Học, và Khoa Học Xã Hội. Các học 
sinh hoàn tất các khóa học Tín Chỉ Đôi có thể nhận đến 30 tín chỉ đại học vào năm cuối cấp của 
các em. Các khóa học cung cấp nằm trong quan hệ đối tác với các trường Mt. Hood Community 
College, Portland Community College, và Portland State University. Trong suốt niên khóa 2016-
2017, 88 học sinh nhận được 346 tín chỉ chỉ tính riêng từ PCC. Điều này có nghĩa là tiền tiết kiệm 
học phí được 33.126 đô la.

Hội Nhập Tiếng Tây Ban Nha và Quốc Tế Ngữ
Chúng tôi cung cấp các khóa học tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha hoàn hảo. Chương trình Hội 
Nhập tiếng Tây Ban Nha của chúng tôi giúp học sinh phát triển kỷ năng đọc, viết và đàm thoại 
thành thạo. Các học sinh cũng có thể đạt được Chứng Nhận Oregon về Song Ngữ, công nhận 
sự thành thạo trong hai hoặc nhiều ngôn ngữ. 

Sự Nâng Cao Thông Qua Xác Định Cá Nhận (AVID)
AVID là một chương trình nghiên cứu toàn quốc cung cấp sự hỗ trợ nâng cao kỹ năng đọc, viết 
và nghiên cứu cần thiết để sẳn sàng vào đại học và AP. Chương trình AVID chúng tôi đang bước 
vào năm thứ 12, với 29% học sinh tham gia.

Giáo Dục Kỹ Thuật Hướng Nghiệp
Roosevelt cung cấp hàng loạt các khóa học tìm hiểu về nghề nghiệp trong khi tập trung vào các 
kỹ năng nghề nghiệp có liên quan. Các lớp học này gồm có:
• Thiết Kế Kỹ Thuật
• Người Máy
• Nhập Môn về Ngành Mộc

• Khoa Học Máy Tính
• Truyền Thông và Xuất Bản

Trung Tâm Văn Chương và Xuất Bản
Với sự hỗ trợ tài chính quảng đại từ Giám Đốc Điều Hành Columbia Sportswear Tim Boyle, Trung 
Tâm Văn Chương và Xuất Bản Trường Trung học Roosevelt Giúp học sinh: 
• Phát triển các kỹ năng viết văn, tư duy phê bình và thuyết trình
• Học tập để viết có hiệu quả các đơn xin vào đại học và luận văn xin học bổng
• Sáng tạo cuộc triển lãm lưu động về công bằng xã hội
• Phát triển các kỹ năng học tập bằng cách dùng trung tâm viết văn có trình độ đại học
• Viết, xuất bản và bán sách từ học sinh và các tác giả địa phương

Chương Trình Advanced Scholars
Chương Trình Roosevelt Advanced Scholars (Rider Scholars) là một cơ hội học tập phong phú và 
nghiêm túc kể cả tư vấn toàn diện cho học sinh tại Roosevelt. Chương trình tìm cách thử thách 
học sinh để đạt được khả năng tiềm tàng của các em đồng thời chuẩn bị cho sự thành công sau 
khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Các Điểm Sáng Roosevelt
Hơn ba năm qua, các học sinh Roosevelt đã nhậh được phần thưởng gần 12 triệu đô la học bổng 
cho đại học. Các phần thưởng này bao gồm một số học bổng cụ thể của học sinh Roosevelt, ba 
học bổng của Gates Millennium Scholars, và một suất học bổng toàn phần của Đại học Stanford. 
Thêm vào đó, có một số giáo viên Roosevelt được Chứng Nhận của National Board, một Giáo 
Viên của Oregon trong Năm, và một giải nhà báo của Pulitzer Prize cho nhân viên.

Điền Kinh và Câu Lạc Bộ
Điền Kinh: Xuyên Quốc Gia, Fottball, Bóng Đá, Bóng Chuyền, Bóng Rổ, Đấu Vật, Bơi Lội,  
Softball, Bóng Chày, Thể Thao Ngoài Trời, Quần Vợt, Đội Vũ Công Rider Elite
Câu Lạc Bộ: Roosevelt có một số câu lạc bộ học sinh gồm có: Nhóm Thơ Slam, Hiệp Hội Danh 
Dự Quốc Gia, Câu Lạc Bộ Văn Hoá Châu Phi, Thổ Dân Mỹ Roosevelt, Escalera Mecha, Câu Lạc Bộ 
Key và Hội Học Sinh Da Đen 

Sự Gắn Kết vào Học Tập

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


