Sứ mệnh:

Chào mừng quý
vị đến với
Trường Opal

Trường Opal giúp tăng cường
nền giáo dục thông qua
những ý tưởng kích thích mới
mẻ về các môi trường học tập

một trường công lập đặc cách
được điều hành độc lập
(charter school) thuộc Sở Học
chánh Portland, và là một
chương trình của Viện Bảo tàng
Trẻ em Portland

nơi thúc đẩy tính sáng tạo,
ham hiểu biết và sự kỳ diệu
của kiến thức.

Trường Opal là một tổ chức bình
đẳng, không phân biệt đối xử dựa
trên cơ sở chủng tộc, giới tính,
khuynh hướng tình dục, tuổi tác,
tôn giáo, tình trạng hôn nhân,
nguồn gốc quốc gia, hoặc tình trạng
khuyết tật về tâm thần hoặc thể
chất.

Trường Opal
4015 SW Canyon Rd.
Portland, OR 97221

Trường Opal
4015 SW Canyon Rd.
Portland, OR 97221

Điện thoại: 503-471-9917
Fax:
503-223-6600
E-mail:
office@opalschool.org

503-471-9917
office@opalschool.org
www.portlandcm.or

Một đứa trẻ sử dụng hàng trăm
ngôn ngữ, một trăm bàn tay,
một trăm suy nghĩ, một trăm
cách tư duy, cách vui chơi,
cách nói chuyện ... và hàng
trăm, hàng trăm các hoạt
động khác nữa.

Giáo dục Khác biệt
Kinh nghiệm
Trường Opal


Thể hiện một hình ảnh mạnh mẽ, rằng TẤT
CẢ học sinh đều thông minh, có tính sáng tạo,
đầy những tài năng và khả năng mà thế giới
đang cần.



Vì sao nên chọn
Trường Opal?

Đánh giá cao sự khác biệt và tôn trọng tất cả
các gia đình như là cộng tác viên của trường,
là những người đóng góp cho trường những
kinh nghiệm và tư duy đặc biệt.



Được Thành lập và Kết nối:
Một chương trình của Viện Bảo tàng
Trẻ em Portland, phát triển mạnh
mẽ từ năm 2001

Tạo ra môi trường học tập cho các em học
sinh, gia đình và nhân viên, để họ có thể tổ
chức việc học, công tác của họ bằng cách lắng
nghe lẫn nhau.



Lấy nghệ thuật làm ngôn ngữ để truyền cảm
hứng cho sự sáng tạo, trí tưởng tượng và
giao tiếp.

—Loris Malaguzzi

Linh hoạt & Thân thiện:
88 học sinh học từ mẫu giáo đến
lớp năm
Một nền văn hóa của sự tò mò đầy
vui vẻ:
Noi gương theo các trường học
Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập
opalschool.org

Quý vị muốn ghi danh
cho con mình?
Vui lòng gọi 503-471-9917 để
biết thêm chi tiết.



Chú trọng vào các chiến thuật học tập tự nhiên
mà trẻ em thường sử dụng để khám phá thế
giới xung quanh mình.



Phục vụ như thể một phòng thí nghiệm học tập
cho sự phát triển chuyên môn của hàng ngàn
nhà giáo dục từ khắp nơi trên thế giới.

Trường charter là gì?
Trường charter là trường công lập nhằm mục
đích cung cấp các chương trình học mang tính
sáng tạo, tập trung vào những triết lý giáo dục
và/hoặc đưa ra mô hình giảng dạy cụ thể với
nhiều lựa chọn hơn cho học sinh và gia đình
trong hệ thống trường công lập. Trường charter
là một tổ chức dạng 501(c), kết hợp đồng với Sở
Học Chánh Portland để được tài trợ và duy trì
quyền tự quyết cao và bù lại với mức trách
nhiệm cao hơn. Các trường charter được điều
hành theo Luật Sửa đổi Oregon (Oregon Revised
Statutes, hoặc ORS) 338.

Mối quan hệ giữa các trường charter và PPS là
gì?
PPS có trách nhiệm giám sát và quản lý tất cả
các trường charter do khu học chánh tài
trợ. PPS yêu cầu các trường phải nộp báo cáo
hàng năm, giám sát sự ổn định tài chính và
thành tích của học sinh, và đảm bảo rằng trường
charter luôn tuân thủ luật pháp và hợp đồng.

Học sinh có thể ghi danh học trường charter
bằng cách nào?
Các điều lệ tuyển sinh trường charter phải công
bằng và bình đẳng, và chỉ được giới hạn bởi tuổi
của học sinh, cấp lớp của học sinh, và số chỗ
hiện có. Nếu trường charter có nhiều học sinh
ghi danh nhập học hơn là số chỗ trống sẵn có
của một khối/lớp học cụ thể nào đó, thì trường
phải áp dụng giải pháp xổ số công bằng để xác
định học sinh nào sẽ được tham gia khối/lớp
học đó.

