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Chương trình BRIARR mang đến cho học sinh cơ hội 
sống và học hỏi về trang trại 
Quí vị có con em là học sinh trung học muốn có cuộc phiêu lưu với bạn cùng lớp từ khắp nơi trên 
thế giới? Trại Nghiên Cứu Hòa Hợp Nông nghiệp /Khoa Học Burnt River (The Burnt River 
Integrated Agriculture/Science Research Ranch -BRIARR) có thể là chương trình rất phù hợp với 
các em. Nằm cách phía đông của Bend khoảng bốn giờ, các học sinh tham dự Trường Tư thục 
Burnt River và sẽ được sống chung với một gia đình tình nguyện chăm sóc các em trong một 
trang trại rộng 13 mẫu. Chương trình BRIARR mang lại cho các học sinh những bài học thực hành 
có tính cách khoa học về nông nghiệp và môi trường, và cơ hội chung sống và làm việc với 
những học sinh khác trên khắp thế giới trong một môi trường của một học đường nhỏ. 

"Hiện nay chúng tôi có khoảng 19 học sinh trung học.” Cô Krystal Swindlehurst, quản lý chương 
trình của Khu Học Chánh Burnt River cho biết.  "Chúng tôi có bò, dê và gà mà các học sinh có thể 
chăm sóc. Các em sẽ có rất nhiều nhiệm vụ để làm. Ở đây có rất nhiều điều để học hỏi qua 
những công việc thực hành. " 

Học sinh có thể sống ở nông trại một học kỳ sáu tháng hoặc nguyên niên học, và chỉ trả chi phí 
vận chuyển đến và đi từ trang trại và các vật dụng cá nhân (quần áo, đồ vệ sinh cá nhân). Năm 
ngoái, Cơ quan Lập pháp Oregon đã cung cấp một ngânkhoản để giúp khởi đầu chương trình. 

Kitty Boryer, mẹ của Ellie Boryer, hiện giờ là một học sinh lớp 11 của Trường Trung Học 
Madison, nói: "Tôi thấy một em gái nhỏ khác đã trở lại, em này có nhiều nghị lực hơn và em đã 
trưởng thành hơn, em này có vẻ tự tin hơn là đứa con gái đã bỏ đi hồi đầu năm lớp 10. " 

Năm ngoái, Cơ quan Lập pháp Oregon đã cung cấp 260.000 đô la để đưa các học sinh thành thị 
đến trường học này. Các học sinh cũng có thể nhận được các tín chỉ đại học. Cô Swindlehurst hy 
vọng có nhiều em học sinh từ khu vực Portland xem trường này như là một môn học lựa chọn. 

"Chúng tôi có các em học sinh từ Brazil, Đức, Đại Hàn, Thái Lan và các nước khác", cô nói. "Các 
học sinh này khi rời khỏi đây đã có sự thông hiểu về các nền văn hoá và cách sống khác. Đó là 
điều thực sự cần thiết, đặc biệt là ở thời điểm này. " 

-Pamela Jordan 

 


