
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Tỷ Lệ Tốt Nghiệp Của Học Sinh PPS Tăng Lên 84,4% 
Vào thứ Năm, Bộ Giáo dục Oregon (ODE) đã công bố  tỷ lệ tốt nghiệp cho năm học 2020-21, với 
84,4% học sinh của Portland Public Schools lấy bằng tốt nghiệp trung học trong bốn năm, một 
kết quả ấn tượng và tăng đều trong năm thứ 12. 

Tỷ lệ tốt nghiệp 84,4% của Lớp năm học 2021 tăng nhẹ so với tỷ lệ 83,7% của năm học vừa qua. 
Đây là mức tăng 0,7% so với năm ngoái và là tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất của học sinh PPS kể từ khi 
áp dụng mô hình tốt nghiệp theo nhóm 4 năm trong năm 2010. Ngoài ra, 90% của Lớp năm học 
2021 tốt nghiệp trong vòng 5 năm - một tỷ lệ ấn tượng thành công cho học sinh PPS. 

Guadalupe Guerrero, Tổng Giám đốc của Portland Public Schools, chia sẻ: “Chúng tôi tự hào về 
học sinh của mình vì khả năng phục hồi và sự bền bỉ của học sinh trong thời gian đại dịch đã gây 
ra những gián đoạn đáng kể cho giáo dục công lập và kinh nghiệm học tập của các em. “Chúng 
tôi cho rằng sự phát triển tích cực và sự tăng liên tục của học sinh để giành được bằng tốt 
nghiệp trung học tại PPS là nhờ vào những nỗ lực tận tâm của các nhà giáo dục, nhân viên và các 
đối tác cộng đồng của chúng tôi để đạt được thành công cho mỗi học sinh.” 

Dữ liệu mới được công bố cho năm học 2020-21 minh họa điều đó tại PPS: 

• Học sinh tiếp tục tốt nghiệp với tỷ lệ cao hơn và tăng so với các học khu khác ở Quận 
Multnomah và trên toàn tiểu bang Oregon. 

• Ba trong bốn số học sinh Da đen và La tinh tốt nghiệp trong vòng bốn năm. 

• Hơn một nửa số trường trung học phổ thông của PPS có tỷ lệ tốt nghiệp trên 90%, bao 
gồm trường Jefferson (91%) và Benson (93%). 

• Trường trung học Benson, trường tập trung vào giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp (CTE) 
của PPS, 91% học sinh Da đen đã tốt nghiệp và 90% học sinh La tinh từ Lớp năm học 
2021, cao hơn 15% so với mức trung bình của học khu đối với học sinh Da đen và La 
tinh. 

• Học sinh khuyết tật tại Benson (88%), Jefferson (87%), Lincoln (86%) và Franklin (80%) 
vượt qua mức trung bình của học khu về tỷ lệ tốt nghiệp của học sinh khuyết tật. 

Tỷ lệ tốt nghiệp này là kết quả của những nỗ lực phối hợp của các nhà lãnh đạo trường học, các 
nhà giáo dục, nhân viên PPS và các đối tác để đảm bảo và hỗ trợ tốt hơn cho học sinh trong việc 
đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp, đặc biệt là trong thời điểm đại dịch toàn cầu đã tác động đến 
nhiều khía cạnh trong cuộc sống của học sinh. Các trường trung học phổ thông PPS tiếp tục thực 
hiện Kế hoạch Thành công Trung học phổ thông nhiều năm trong toàn học khu để tăng cường 
chương trình giáo dục ở cấp trung học cơ sở. 

Ngoài ra, học sinh đã nhận thấy sự tăng ổn định của các cơ hội kiếm được tín chỉ dành cho các 
em, bao gồm chương trình sau giờ học, vào cuối tuần và trong mùa hè, để đảm bảo học sinh tiếp 
tục tốt nghiệp. Việc đầu tư chiến lược các nguồn tài trợ bổ sung mới của tiểu bang, bao gồm Dự 
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luật 98 và Tiền Từ Tài khoản Đầu Tư Học Sinh, đã cung cấp thêm các lựa chọn để kiếm tín chỉ, cố 
vấn viên tại trường và các hỗ trợ khác, bao gồm cả các khoản đầu tư có mục tiêu để tăng cường 
các khóa học CTE. Các dịch vụ và hỗ trợ này cùng nhau tạo cơ hội cho học sinh PPS thành công 
trong và thông qua kinh nghiệm sau trung học tại các trường Portland. 

“Những con số tốt nghiệp cho Lớp của năm học 2021 này là sự phản ánh của các nhà giáo dục, 
cố vấn, hiệu trưởng, đối tác cộng đồng và nhân viên hỗ trợ của chúng tôi, những người đã cùng 
nhau quyết tâm và tập trung vào việc nhìn thấy học sinh của chúng tôi bước trên chặng đường 
tốt nghiệp,” Margaret Calvert, Giám đốc Khu vực các Trường Trung học và Nhiều Con đường 
Tốt nghiệp cho biết. “Các học sinh của chúng tôi từ Lớp của năm học 2021 đã chứng minh 
những gì cộng đồng kêu gọi trong hình tượng học sinh tốt nghiệp của chúng tôi - đó là khả năng 
phục hồi, khả năng thích ứng và học sinh tốt nghiệp có định hướng trong tương lai. Tôi vô cùng 
tự hào về thành tích tập thể của họ”. 

Trong bốn năm qua, PPS cũng đã tiếp tục đầu tư vào các dịch vụ liên quan đến nền văn hóa đặc 
trưng để nâng cao sự hỗ trợ cho học sinh da màu trong các trường trung học của chúng tôi. 
“Chúng tôi biết rằng học sinh có nhiều khả năng tham gia vào việc học cho các em hơn và có 
nhiều khả năng tốt nghiệp hơn khi các trải nghiệm ở trường trung học tích cực ứng phó với các 
rào cản để thành công,” Dani Ledezma, Cố vấn cấp cao Giám đốc về Bình đẳng chủng tộc và 
Công bằng xã hội chia sẻ. “Chứng kiến sự tiến bộ ổn định này là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy 
việc hợp tác với các tổ chức do cộng đồng lãnh đạo sẽ thúc đẩy sự phát triển và thành công cho 
các học sinh da màu.” 

Tỷ lệ tốt nghiệp 84,4% phản ánh mức tăng 25,8 điểm phần trăm trong tỷ lệ tốt nghiệp chung kể 
từ năm 2009-2010, và mức tăng 4,8 điểm phần trăm chỉ trong ba năm qua. 

Michelle DePass, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục PPS cho biết: “Tôi tham gia cùng các học sinh và 
nhân viên của chúng tôi để kỷ niệm sự thành công đáng kinh ngạc của học sinh tốt nghiệp từ 
PPS. “Những dữ liệu mới này là một lời nhắc nhở quan trọng rằng chúng tôi vẫn còn nhiều việc 
phải làm để thu hẹp khoảng cách giữa các chủng tộc, đặc biệt là đối với các học sinh Da đen, Mỹ 
bản địa và thổ dân Hawaii / Thái Bình Dương. Chúng tôi cần làm mọi cách để thu hẹp khoảng 
cách dai dẳng này. Các đồng nghiệp trong Hội đồng Quản trị của tôi và tôi mong muốn được 
chung tay vào và hợp tác với Tổng Giám đốc Guerrero và nhân viên của khu học để đảm bảo mọi 
học sinh đều hoàn thành tốt chương trình trung học và có kế hoạch sau trung học.” 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/PPS_Vision_Final.pdf

