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Chương trình Pathways của PPS nhận 3,9 triệu đô 
la từ chính phủ liên bang  

Chương Trình Nhiều Đường đến Tốt Nghiệp (Multiple Pathways to Graduation ) của Sở Học 

Chánh Portland đã được một khoản trợ cấp trị giá 3,9 triệu đô la từ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Khoản 

trợ cấp 5 năm truyền tải các nguồn lực cho Chương Trình Multiple Pathways, giúp các học sinh 

có nhu cầu cao tốt nghiệp trung học và chuyển sang học đại học và nghề nghiệp. 

Khoản tài trợ này là một trong 16 chương trình do Bộ Giáo dục Hoa Kỳ trao tặng theo chương 

trình Sáng kiến Giáo dục và Nghiên cứu Giai đoạn đầu. Khoản tài trợ được trao tặng sau khi PPS 

đệ trình một đề xuất cho dự án PREP, một từ viết tắt của Personalised Relevant, Engaged for 

Postecondary (Dự án cá nhân, liên quan, tham gia sau trung học). 

Mục tiêu của PREP là giúp nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp cho các học sinh có nhu cầu cao và đưa họ 

vào các chương trình đại học. Các học sinh do chương trình phục vụ bao gồm các thanh thiếu 

niên đã không được phục vụ chu đáo trong quá khứ, những người có thể trải nghiệm đói nghèo 

và vô gia cư, cũng như những người trong các hệ thống chăm sóc trẻ em mồ côi và vị thành niên 

phạm pháp. 

Khoản trợ cấp sẽ cho phép Chương Trình Multiple Pathways thuê các nhân viên xã hội và các 

chuyên gia cai rượu và ma túy. Chương trình sẽ sử dụng phương pháp giảng dạy học tập dựa 

trên dự án, trong đó học sinh học tập bằng cách làm việc với một câu hỏi, vấn đề hoặc thử thách 

duy nhất trong một thời gian dài, và chương trình sẽ cung cấp hỗ trợ tinh thần xã hội. PREP dự 

kiến sẽ phục vụ 2,250 học sinh PPS trong khi tạo ra một mô hình có thể được phỏng theo ở nơi 

khác và cuối cùng phục vụ 20.000 học sinh. 

Các kế hoạch cho PREP xác định Trung tâm Học tập Metropolitan, và Trường Trung học Alliance 

Alternative tại Meek và Trường Benson, là những thí điểm cho Năm thứ 2 và 3. PPS sẽ hợp tác 

với Education Northwest, Oregon’s Vocational Rehabilitation Division (Phòng Phục hồi Hướng 

nghiệp của Oregon), Đại học Portland State và Portland Community College ở chương trình.  

 


