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Portland Public Schools tăng cường quan hệ đối tác với
Học Tập Sáng Tạo Verizon để mở rộng tiếp cận công nghệ
Hơn 2.500 học sinh tại thêm bốn trường học để nhận các thiết bị miễn phí, truy cập
internet và tiếp cận các chương trình học tập sáng tạo
PORTLAND, ORE.-- Khi Portland Public Schools (PPS) nhanh chóng trở thành một học khu hỗ trợ
công nghệ, điều này công bố một mối quan hệ hợp tác mở rộng với Các Trường Học Tập Sáng
Tạo Verizon sẽ cung cấp cho hơn 2.500 học sinh tại các Trường Trung học George, Kellogg và
Lane và Roosevelt với các thiết bị công nghệ. Các trường này cùng với các trường khác đã nhận
được hơn 1.000 thiết bị vào năm ngoái.
Giám đốc Công nghệ của PPS - Don Wolff cho biết: “Trong năm học vừa qua, khi công nghệ kỹ
thuật số trở thành một công cụ giáo dục quan trọng hơn, chúng tôi đánh giá cao Verizon vì đã
trở thành đối tác chính trong nỗ lực của chúng tôi để trở thành một học khu hỗ trợ công nghệ,
trao quyền cho mọi học sinh."
Hợp tác với Digital Promise, chương trình cung cấp các thiết bị miễn phí, truy cập internet và các
chương trình học tập sáng tạo cho học sinh. Sáng kiến từng đoạt giải thưởng này tìm cách giải
quyết các cản trở hệ thống lâu đời trong việc đưa kỹ thuật số vào giáo dục trên khắp Hoa Kỳ.
Được hỗ trợ bởi mô hình giáo dục một thế hệ mới, sử dụng công nghệ, mỗi trường học được
trang bị một huấn luyện viên công nghệ, hỗ trợ phát triển chuyên môn cho giáo viên để tích hợp
công nghệ vào lớp học một cách hiệu quả. Các giáo viên trong chương trình này đã báo cáo rằng
sáng kiến này đã giúp chuẩn bị cho họ để dạy học tập từ xa, cho phép hướng dẫn cá nhân hóa
nhiều hơn và nâng cao sự tham gia học tập của học sinh.
Alex Leupp, chính quyền địa phương và giám đốc điều hành đối ngoại của Verizon cho biết: “Rất
nhiều học sinh trên toàn quốc thiếu khả năng tiếp cận với công nghệ và các nguồn lực mà họ cần
để thành công trong thế giới kỹ thuật số ngày nay. Thay mặt cho Verizon, chúng tôi rất vui được
giúp đỡ để tạo điều kiện cho học sinh tại các trường trong Portland Public Schools phát triển các
kỹ năng, kiến thức và khả năng của các em cho một tương lai đầy hứa hẹn hơn."

Bốn trường mới này trong số 246 trường mới trên toàn quốc tham gia chương trình Trường Học
Tập Sáng Tạo Verizon cho năm học 2021-22. Sáng kiến này đang hỗ trợ cho gần 183.000 học sinh
mới với các nguồn lực công nghệ và đưa tác động của chương trình này đến hơn 500 trường học
trên toàn quốc. Năm Trường trong PPS Title I (Các trường Marysville K-8, Cesar Chavez, Faubion
K-8, Lent K-8, và trường Harrison Park K-8) đã tham gia trong năm học 2020-21.
Để chào mừng sự tham gia của PPS trong chương trình này, một sự kiện khai mạc đã được tổ
chức tại Trường Trung học Roosevelt vào Ngày 29 Tháng 9, mỗi học sinh nhận được thiết bị
cho riêng mình.
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