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Chương trình họ bổng Fellows giúp đáp ứng nhu 
cầu các giáo viên song ngữ hội nhập 
Với sự thiếu hụt giáo viên song ngữ hội nhập, Sở Học Chánh Portland đang tuyển dụng bên 
trong sở học chánh để đào tạo một đội ngũ giáo viên cho các vị trí cần. 

Kedin Zapeta, đã ghi danh học Chương trình Giáo viên Song ngữ Portland, nói: "Điều này hoàn 
toàn phù hợp với tôi. Tôi đã có ý tưởng về việc giảng dạy sẽ như thế nào vì tôi đã là một phụ 
giáo, vì vậy để trở thành một phần của chương trình học bổng là rất tốt." 

Sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân xã hội học, Zapeta đã đảm nhiệm vị trí phụ giáo tại trường Tiểu 
Học Lent. Khi anh biết về chương trình học bổng, anh đã nộp đơn xin và được chấp nhận. 

Việc thiếu hụt giáo viên song ngữ là một vấn đề trong cả nước cũng như với PPS. Để giải quyết 
tình trạng thiếu giáo viên song ngữ hai chữ số, PPS bắt đầu chương trình học bổng. Nó cung cấp 
một cách thay thế cho các nhân viên song ngữ PPS cũng như các thành viên cộng đồng, theo 
đuổi bằng thạc sĩ giáo dục, với cơ hội để có được việc dạy học với PPS. Học viên cũng có được 
giấy phép giảng dạy sơ bộ từ Ủy ban Tiêu chuẩn và Thực tiễn của Giáo viên Oregon (Oregon 
Teacher Standards and Practices Commission). 

Để đủ điều kiện cho chương trình, các học viên cần có bằng cử nhân và có thể chứng minh được 
trình độ thông thạo cao cấp tiếng Anh và một ngôn ngữ khác. Sở học chánh có các chương trình 
song ngữ bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quan Thoại, tiếng Nga, tiếng Việt và tiếng Nhật, và 
chương trình cũng có những người nói tiếng Somali và tiếng Ả Rập. Chương trình mất khoảng 
hai đến ba năm để hoàn thành. Hiện tại có 43 người trong chương trình. 

Zapeta dự định hoàn thành chương trình năm 2019, và hy vọng sẽ ở lại Trường Lent. "Tôi yêu 
thích trường học và cộng đồng này, và tôi rất muốn ở lại đây," anh nói. 

Mặc dù PPS đã chấp nhận đơn cho nhóm tiếp theo của học bổng fellows vào tháng Giêng, sở 
học chánh vẫn tiếp tục tìm kiếm những ứng viên xuất sắc. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web của chương trình.(program’s webpage). 

-Pamela Jordan 

 

https://www.pps.net/Page/3425
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