
 

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

Các Học Sinh PPS Đạt Tỷ Lệ Tốt Nghiệp 83,7%, Các 
Học Sinh Da Màu Tiến bộ Đáng Kể 
Ngày 21 Tháng 1, _V2021 
 
Tỷ lệ tốt nghiệp cho năm học 2019-2020 được công bố hôm nay với kết quả đáng chú ý cho Sở 
Học Chánh Portland, các học sinh trung học đạt tỷ lệ tốt nghiệp 83,7%, cao nhất kể từ khi áp 
dụng mô hình thuần tập bốn năm vào năm 2010 và cao hơn một chút so với tỷ lệ  toàn tiểu bang 
82,6% năm 2019-2020. 
 
Trong số các con số cho năm học 2019-2020 bao gồm: 
 

• Tỷ lệ tốt nghiệp của học sinh da màu trên 75% 
• Học sinh Da Đen đã tăng 4,4 điểm phần trăm từ năm 2018-2019 
• Học sinh Bản Địa có tỷ lệ tốt nghiệp là 57,1% 
• Học sinh La Tinh đã tăng 4,1 điểm phần trăm từ năm 2018-2019 
• Học sinh khuyết tật đã tăng 38,9 điểm phần trăm trong 10 năm qua và tăng 7,2 từ năm 

2018-2019 
 
Khuynh hướng tốt nghiệp ba năm của Sở Học Chánh Portland bao gồm: 
 

• Học sinh Da Đen tăng 12,3 điểm phần trăm 
• Học sinh La Tinh tăng 4,8 điểm phần trăm 
• Học sinh đa chủng tộc (có tổ tiên khác) có mức tăng 4,8 điểm phần trăm 
• Học sinh da trắng tăng 5,2 điểm phần trăm 

 
Guadalupe Guerrero, Giám đốc Sở học chánh Portland cho biết: “Chúng tôi vẫn còn nhiều việc 
phải làm, nhưng chúng tôi rất vui vì khuynh hướng tăng lên của học sinh lấy được bằng cấp của 
mình. “Các con số 2019-20 cũng là một dấu hiệu khác cho thấy các khoản đầu tư mà chúng tôi 
đang thực hiện, sự hỗ trợ và tư vấn mà chúng tôi đang cung cấp cũng như sự quan tâm chung 
của chúng tôi đối với học sinh, tất cả đều đang mang lại kết quả. Phần lớn công việc này có thể 
thực hiện được nhờ các dòng tài trợ bao gồm Dự luật 98 và Tài khoản Đầu tư cho Học Sinh, và 
tất cả thành công của chúng tôi là nhờ sự nỗ lực không ngừng của các nhà giáo dục, quản trị 
viên, các đối tác dựa vào cộng đồng và đặc biệt là các học sinh của chúng tôi. 
 
Oregon đã áp dụng một mô hình thuần tập bốn năm nghiêm ngặt hơn cho tỷ lệ tốt nghiệp vào 
mùa xuân năm 2010. Mô hình coi học sinh là học sinh tốt nghiệp đúng hạn nếu họ nhận được 
bằng tốt nghiệp chính hoặc sửa đổi trong vòng bốn năm sau khi vào trung học.  Sở Học Chánh 
Portland đã chứng kiến sự gia tăng tiếp tục về tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn của học sinh với mức 
tăng 25,1 điểm phần trăm trong tỷ lệ tốt nghiệp chung kể từ năm 2009-2010, và tăng 5,8 điểm 
phần trăm chỉ trong ba năm qua. 
 
Trong gần 10 năm, PPS đã đầu tư vào các dịch vụ đặc trưng về văn hóa để hỗ trợ học sinh BIPOC 
(Da đen, Bản địa, Da màu) tại các trường trung học. Vào năm 2019, Open School - Step Up, SEI 
và Latino Network đã cung cấp các dịch vụ kết hợp góp phần vào kết quả tốt nghiệp thành công 
này. 
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Dani Ledezma, Cố vấn cấp cao về Bình đẳng chủng tộc và Công bằng Xã hội cho biết: “Cam kết 
của chúng tôi đối với Bình đẳng chủng tộc và Công bằng Xã hội trong Lý thuyết Hành động của 
chúng tôi thể hiện rõ ràng trong những kết quả này." 
 
Bảy năm trước, PPS bắt đầu kết hợp các phương pháp thực hành tốt nhất quốc gia dành cho học 
sinh trường không theo truyền thống và chuyển đổi mô hình của Trường Trung học Alliance để 
tập trung vào sức khỏe cảm xúc xã hội, học tập dựa trên dự án và phát triển trong Giáo dục 
Nghề nghiệp và Kỹ thuật (CTE) như một con đường dẫn đến tốt nghiệp và các tùy chọn sau trung 
học. Sau sự thành công của các chương trình và mô hình này, tất cả ban giám hiệu, giáo viên, 
nhân viên xã hội và đối tác cộng đồng của PPS tiếp tục tập trung vào việc hiểu sâu sắc học sinh 
của họ. 
 
Korinna Wolfe, Giám đốc Cao cấp  cao Khu vực của Nhiều Con đường Tốt nghiệp cho biết: “Khả 
năng của chúng tôi xây dựng mối quan hệ với học sinh, nhanh chóng phản hồi dữ liệu và học các 
phương pháp hay nhất từ các chương trình không theo truyền thống của chúng tôi cũng góp 
phần vào thành công mà học  sinh của chúng tôi đang trải qua. “Các nhà giáo dục đang tạo ra sự 
khác biệt, họ muốn phục vụ học sinh của chúng tôi theo những cách tốt nhất cho mỗi học sinh.” 
 
Mức tăng tốt nghiệp của Sở Học Chánh Portland cho năm 2019-20 vượt quá mức tăng của toàn 
tiểu bang Oregon. Xem biểu đồ bên dưới thể hiện sự gia tăng tỷ lệ tốt nghiệp của PPS. 

 


