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 Kính gửi Các Gia Đình Học Sinh 

Hiện Tại và Triển Vọng,

Cám ơn quý vị đã cân nhắc cho con 
em mình học tại Học Khu Thống 
Nhất Oakland (Oakland Unified 
School District, OUSD). Oakland rất 
độc đáo và sầm uất; là một thành 
phố có tiềm năng không giới hạn và 
hệ thống trường học của nó phản 
ánh những phẩm chất đó. Đây là 
những thời điểm thú vị đối với các 

trường học ở Oakland khi chúng tôi không ngừng xây dựng Học 
Khu Cộng Đồng Dịch Vụ Hoàn Chỉnh đầu tiên của Mỹ và nỗ lực 
chuẩn bị cho mọi học sinh thành công ở đại học, sự nghiệp và 
trong cộng đồng. 

Trong bốn năm qua tại OUSD, chúng tôi đã có tiến bộ đáng kể 
trong việc biến ý tưởng đó thành thực tế. Chúng tôi thấy bằng 
chứng về sự tiến bộ này trong việc OUSD hiện nay là học khu 
thành thị có cải tiến nhiều nhất của California trong tám năm qua, 
một học khu có tỉ lệ tốt nghiệp tăng đều, thành tích học tập cải 
thiện và các vai trò đi đầu cả nước trong phong trào Trường Học 
Cộng Đồng, Học Tập Xã Hội và Tình Cảm, Học Tập Có Liên Kết, 
và sự đấu tranh không ngừng vì bình đẳng.

Trong ba năm qua, chúng tôi đã hợp tác với các đối tác của mình 
để tăng hơn gấp đôi số Trung Tâm Sức Khỏe Tại Trường Học 
(School-Based Health Centers, SBHC) từ 7 lên 15, đồng thời tân 
trang hai phòng khám hiện có. Kết quả của sự mở rộng này là 
OUSD có nhiều SBHC theo đầu người hơn bất kỳ học khu nào 
khác tại Hoa Kỳ. Trong năm học 2011-12, các trung tâm của chúng 
tôi đón nhận trên 25.000 lượt tham quan của hơn 5.000 người 
và khoảng 60 phần trăm học sinh tại các trường có các trung tâm 
SBHC được phục vụ cùng lúc trong năm học. 

Mối quan tâm này đối với học sinh toàn diện cũng được phản ánh 
trong sự ủng hộ của chúng tôi đối với chương trình Học Tập Xã 
Hội và Tình Cảm. Vào tháng 2, 2012, OUSD trở thành một trong 
tám học khu duy nhất trong nước được chọn tham gia Sáng Kiến 
Các Học Khu Hợp Tác (Collaborating Districts Initiative, CDI), 
được hỗ trợ bởi Tổ Chức Hợp Tác Học Thuật, Học Tập Xã Hội, 
và Học Tập Tình Cảm (Collaborative for Academic, Social, and 
Emotional Learning, CASEL). Công việc này sẽ tạo điều kiện đạt 
được mục tiêu của OUSD trong việc biến hoạt động học tập Xã 
Hội và Tình Cảm thành một phần thiết yếu trong quá trình giáo 
dục của mọi trẻ em và hoạt động chuyên môn của mọi người lớn. 

Các kỹ năng Học Tập Xã Hội và Tình Cảm bao gồm kiểm soát tình 
cảm, phát triển sự quan tâm đối với người khác, xác lập các mối 
quan hệ tích cực, đưa ra các quyết định có trách nhiệm, và giải 
quyết những tình huống thử thách một cách xây dựng. Những đặc 
điểm này cho phép học sinh tự trấn tĩnh khi giận dữ, giải quyết 
các xung đột một cách tôn trọng nhau, giải quyết các vấn đề và có 

những lựa chọn an toàn và hợp đạo đức. Nhưng, Học Tập Xã Hội 
và Tình Cảm (SEL) không chỉ là một phương pháp để phát triển 
cá nhân và củng cố cộng đồng; nó còn là một khuôn khổ để cải 
thiện nhà trường. Các kỹ năng SEL giúp tạo ra và duy trì các môi 
trường học tập giúp giảm các vấn đề kỷ luật như trốn học, bạo lực 
và bắt nạt đồng thời tạo ra một sự đồng cảm lớn hơn ở học sinh 
và tỉ hệ hài lòng với công việc cao hơn ở nhân viên. Điều này, 
ngược lại sẽ dẫn đến kết quả học tập tốt hơn, sự hiểu biết sâu 
hơn về chủ đề, sự hợp tác phong phú hơn và sự tham gia hoạt 
động nhiều hơn của học sinh.

Những lợi ích của sự tham gia có ý nghĩa này thể hiện rõ ở cả 
việc học của học sinh lẫn ở bản sắc văn hóa học đường. Hiện nay 
có nhiều học sinh hơn trong trường, tỉ lệ nghỉ học thường xuyên 
đã giảm trên toàn học khu và tỉ lệ bỏ học đã giảm. Đồng thời, trình 
độ thành thạo đang tăng trong toàn học khu khi điểm số ở cả môn 
Ngữ Văn Anh (English Language Arts, ELA) và toán đã tăng cao.

Chúng tôi cũng đang làm tốt hơn công việc cung cấp cho học sinh 
một phương hướng rõ ràng để đạt được thành công ở đại học 
và nghề nghiệp. Điều này được minh họa bằng sự chú trọng của 
chúng tôi đối với khoa học, bao gồm việc dành nhiều thời gian 
hơn cho công tác giảng dạy môn khoa học so với đại đa số các 
học khu tại California, việc tạo ra một hành lang Khoa Học, Công 
Nghệ, Kỹ Thuật và Toán Học (Science Technology, Engineering 
and Math, STEM) ở Tây Oakland và củng cố các chương trình 
khoa học trên toàn Học Khu.

Ngoài ra, OUSD là một trong chín hệ thống trường học được tiểu 
bang chỉ định làm Học Khu Học Tập Có Liên Kết của California 
(California Linked Learning District). Một Học Khu Học Tập Có 
Liên Kết là nơi ở đó chương trình giảng dạy chuẩn bị đại học có 
các hoạt động học tập và phương thức học được kết hợp với kinh 
nghiệm làm việc, giáo dục kỹ thuật và hỗ trợ học sinh vững chắc. 
OUSD có các hoạt động học tập được chứng nhận nhiều nhất so 
với bất kỳ học khu Học Tập Có Liên Kết nào của California, một số 
liệu nhấn mạnh sự cam kết của chúng tôi trong việc chuẩn bị cho 
học sinh học đại học, đi làm và hoạt động trong cộng đồng. 

Hiện tại của Oakland là rõ ràng; tương lai của nó tươi sáng. Sự 
phục hưng là ở đây và chúng tôi hoan nghênh sự gia nhập của 
quý vị.

Trân trọng kính chào,

Ts. Gary Yee 
Quyền Giám Đốc

Mục Lục
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 Mục Lục

Hướng Dẫn Lựa Chọn Ghi Danh của Học Khu Thống Nhất Oakland có bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, tiếng Việt, tiếng Ả Rập, và tiếng Khmer (tiếng Campu-
chia). Thông tin trong hướng dẫn này không thay thế các chính sách và quy định hành chính của Học Khu. Quý vị có thể xem lại các chính sách và quy định này trên trang 
web của chúng tôi, www.ousd.k12.ca.us. © 2013 Học Khu Thống Nhất Oakland. Biên tập: Rebecca Hopkins. Thiết kế: slimgim designs. Ảnh: Hasain Rasheed Photography 
và Mario Capitelli.
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 Các Bước để Hoàn Thành Thành Công Quy Trình Ghi 

Danh Các Lựa Chọn Học
Tìm, Đăng Ký, Xác Nhận và Ghi Danh

FACE và quy trình Ghi Danh Lựa Chọn được chuẩn bị và thông báo về các lựa chọn học của quý vị tại Oakland! 

Hãy đọc hướng dẫn này để tìm hiểu bốn bước dễ dàng để ghi danh thành công. Hãy ghi nhớ từ FACE (hướng dẫn này 
được thiết kế thành các phần để quý vị có thể dễ dàng hiểu được từng giai đoạn của quy trình Ghi Danh Lựa Chọn). 

Hãy nhớ rằng con đường dẫn đến ghi danh thành công có bốn bước: 

Hãy tìm hiểu về các trường OUSD có thể phù hợp với 
gia đình quý vị và quyết định quý vị muốn đăng ký theo 

học tại trường nào. Tài liệu hướng dẫn này cung cấp cho quý vị thông tin 
chi tiết về từng trường của chúng tôi ở các phần “Thông Tin Sơ Lược về 
Các Trường” và thông tin chi tiết hơn trong phần “Tóm Tắt về Trường”. Việc 
tìm hiểu về một trường cũng có thể gồm có đến thăm trường để tham gia 
một chuyến tham quan hoặc sự kiện khác và trao đổi với các phụ huynh 
trong cộng đồng nhà trường về trải nghiệm của con em mình tại trường. 
Điều quan trọng là hãy tìm hiểu và tìm được trường quý vị thích trước thời 
gian làm đơn bắt đầu vào tháng 12.

Nộp đơn đăng ký đã điền trong thời gian ghi danh 
mở: 9 tháng 12, 2013 đến 17 tháng 1, 2014. Tất 

cả học sinh nào hoặc đang chuyển trường hoặc đến học khu lần đầu và 
muốn tham gia quy trình Ghi Danh Mở Lựa Chọn phải nộp đơn đăng ký 
trong khung thời gian này. Phải nộp đơn đăng ký cùng với mọi giấy tờ bắt 
buộc. 

Xác nhận là rất quan trọng! Một khi quý vị nhận được sự chỉ định trường học vào giữa 
tháng 3, quý vị phải liên hệ với trường mới và xác nhận rằng con mình sẽ chấp nhận 

việc xếp lớp và theo học tại trường đó. Quý vị có khoảng một tháng sau khi nhận được Thư Xếp Lớp Học Sinh để xác 
nhận rằng quý vị chấp nhận sự xếp lớp đó. Bằng cách liên hệ với trường mới chỉ định của quý vị, con quý vị được đảm 
bảo một chỗ trong học kỳ mùa thu. Những phụ huynh nào không xác nhận ý định đăng ký tại trường được chỉ định sẽ mất 
chỉ định và phải đăng ký tại Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh trước khi bắt đầu ngày học đầu tiên. 

Học sinh nào ghi danh tại một trường sau khi gia đình đăng ký cho con mình học trường 
đó và học sinh sẽ bắt đầu theo học tại trường mới. Các gia đình nào đăng ký cho con mình 

nhưng không cho con đến trường có nguy cơ là con họ bị loại ra khỏi danh sách học sinh của trường như “không có mặt.” 
Hãy nhớ rằng một học sinh chỉ được ghi danh khi học sinh đó theo học!
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 Các Bước để Hoàn Thành Thành Công Quy Trình Ghi 

Danh Các Lựa Chọn Học
Tìm, Đăng Ký, Xác Nhận và Ghi Danh

FACE và quy trình Ghi Danh Lựa Chọn được chuẩn bị và thông báo về các lựa chọn học của quý vị tại Oakland! 

Hãy đọc hướng dẫn này để tìm hiểu bốn bước dễ dàng để ghi danh thành công. Hãy ghi nhớ từ FACE (hướng dẫn này 
được thiết kế thành các phần để quý vị có thể dễ dàng hiểu được từng giai đoạn của quy trình Ghi Danh Lựa Chọn). 

Hãy nhớ rằng con đường dẫn đến ghi danh thành công có bốn bước: 

Hãy tìm hiểu về các trường OUSD có thể phù hợp với 
gia đình quý vị và quyết định quý vị muốn đăng ký theo 

học tại trường nào. Tài liệu hướng dẫn này cung cấp cho quý vị thông tin 
chi tiết về từng trường của chúng tôi ở các phần “Thông Tin Sơ Lược về 
Các Trường” và thông tin chi tiết hơn trong phần “Tóm Tắt về Trường”. Việc 
tìm hiểu về một trường cũng có thể gồm có đến thăm trường để tham gia 
một chuyến tham quan hoặc sự kiện khác và trao đổi với các phụ huynh 
trong cộng đồng nhà trường về trải nghiệm của con em mình tại trường. 
Điều quan trọng là hãy tìm hiểu và tìm được trường quý vị thích trước thời 
gian làm đơn bắt đầu vào tháng 12.

Nộp đơn đăng ký đã điền trong thời gian ghi danh 
mở: 9 tháng 12, 2013 đến 17 tháng 1, 2014. Tất 

cả học sinh nào hoặc đang chuyển trường hoặc đến học khu lần đầu và 
muốn tham gia quy trình Ghi Danh Mở Lựa Chọn phải nộp đơn đăng ký 
trong khung thời gian này. Phải nộp đơn đăng ký cùng với mọi giấy tờ bắt 
buộc. 

Xác nhận là rất quan trọng! Một khi quý vị nhận được sự chỉ định trường học vào giữa 
tháng 3, quý vị phải liên hệ với trường mới và xác nhận rằng con mình sẽ chấp nhận 

việc xếp lớp và theo học tại trường đó. Quý vị có khoảng một tháng sau khi nhận được Thư Xếp Lớp Học Sinh để xác 
nhận rằng quý vị chấp nhận sự xếp lớp đó. Bằng cách liên hệ với trường mới chỉ định của quý vị, con quý vị được đảm 
bảo một chỗ trong học kỳ mùa thu. Những phụ huynh nào không xác nhận ý định đăng ký tại trường được chỉ định sẽ mất 
chỉ định và phải đăng ký tại Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh trước khi bắt đầu ngày học đầu tiên. 

Học sinh nào ghi danh tại một trường sau khi gia đình đăng ký cho con mình học trường 
đó và học sinh sẽ bắt đầu theo học tại trường mới. Các gia đình nào đăng ký cho con mình 

nhưng không cho con đến trường có nguy cơ là con họ bị loại ra khỏi danh sách học sinh của trường như “không có mặt.” 
Hãy nhớ rằng một học sinh chỉ được ghi danh khi học sinh đó theo học!
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Các Đặc Điểm của Nhà Trường CÓ KHÔNG Không Quan Trọng
Trường này có gần nhà tôi hay không?

Tôi có thể đến trường một cách ổn định bằng phương tiện hiện tại của tôi hay không? 
Có thể đến trường này bằng phương tiện giao thông công cộng hay không? BART, AC Transit?

Trường này có sạch sẽ và có tổ chức hay không? Sân chơi có an toàn hay không?

Tôi thích khu phố xung quanh trường.

Trường này có tập thể học sinh đa dạng hay không?

Tôi có thể quản lý lịch học của nhà trường hay không?

Tôi có thoải mái với quy mô của trường hoặc phòng học của nó hay không?

Học thuật CÓ KHÔNG Không Quan Trọng
Tôi đã xem xét các điểm kiểm tra của trường này

Điểm kiểm tra của trường này có tăng trong vài năm qua hay không?

Trường này có cung cấp nhiều khóa học và hoạt động học thuật đa dạng hay không?

Trường này có Chương Trình Song Ngữ 

Trường này có Chương Trình Dual Immersion (Hòa Nhập Song Ngữ)

Các Chương Trình Bổ Sung CÓ KHÔNG Không Quan Trọng
Trường này có một hoặc nhiều chương trình ngoài giờ.

Trường này có dạy nghệ thuật trực quan.

Trường này có dạy nghệ thuật trình diễn.

Trường này có mở các chương trình thể thao.

Trường này có mở các lớp học hoặc chương trình âm nhạc.

Trường này có khu vườn.

Trường này có thư viện.

Trường này có trung tâm y tế.

Học sinh học với máy tính/công nghệ.

Văn Hóa Học Đường CÓ KHÔNG Không Quan Trọng
Trường này có không khí chào đón.

Có các nhóm phụ huynh hoạt động mạnh.

Học sinh có mặc đồng phục.

Trường này có một cương lĩnh và tầm nhìn rõ ràng.

Trong khi ghé thăm trường, học sinh lễ phép và có trật tự.

Trường này có ban lãnh đạo hiệu quả.

Trường này có tập thể giáo viên ổn định và mạnh mẽ.

Trường này có cảm giác an toàn và an ninh.

Trường này có uy tín cao trong cộng đồng.

TỔNG (Cộng lại các câu trả lời Có và Không)

TÌM  |  Ghé Thăm Các Cơ Sở Trường Học
Ghi Danh Mở Lựa Chọn phụ thuộc vào lựa chọn trường mình thích của phụ huynh để quản lý việc xếp lớp cho hàng ngàn 
học sinh mỗi năm. Để có lựa chọn đúng đắn, chúng tôi khuyến khích phụ huynh ghé thăm các cơ sở trường học và tìm 
hiểu các lựa chọn của mình.

Sau đây là một số câu hỏi quý vị có thể tự hỏi khi tìm kiếm và so sánh một số trường tiềm năng để thêm vào danh sách rút 
gọn của mình. Hãy nhớ rằng việc đến thăm trường, làm quen với hiệu trưởng và nhân viên nhà trường, và tham gia bất 
kỳ tổ chức phụ huynh nào sẽ cho phép quý vị có cơ hội tốt nhất để thực sự nắm rõ thông tin về một trường. Mặc dù tập 
tài liệu này cung cấp một số dữ liệu quan trọng rất hữu ích để đưa ra các quyết định đúng đắn, quý vị chỉ có thể tìm hiểu 
được các chương trình và cơ sở trường học thành công ít được biết đến khi quý vị đích thân đến thăm trường. Hãy xếp 
lịch tham quan trong các sự kiện Triển Lãm Mở và Tham Quan Nhà Trường mà các cơ sở sẽ tổ chức vào các tháng 11, 
tháng 12 và tháng 1, hoặc bằng cách đặt hẹn tại các trường quý vị quan tâm.
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 TÌM  |  Khái Quát về Giáo 

Dục Đầu Đời
Các chương trình Giáo Dục Đầu Đời của OUSD phục vụ 
trên 1.700 học sinh trong các chương trình nhà trẻ và ngoài 
giờ của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi thể hiện sự 
đa dạng về sắc tộc, chủng tộc, văn hóa và ngôn ngữ của số 
dân phong phú của Oakland.

Chúng tôi điều hành trên 30 cơ sở trên khắp thành phố. 
Các chương trình bao gồm các lớp nửa ngày và cả ngày. 
Các dịch vụ được cung cấp trên thang tính phí theo mức 
thu nhập, dựa trên thu nhập của một gia đình. Ban Phát 
Triển Trẻ Em (Child Development Division) của Sở Giáo 
Dục California đã quyết định các quy định về học phí và thu 
nhập. Một số chương trình của chúng tôi hoạt động tại các 
cơ sở trường tiểu học trong khi các chương trình khác nằm 
tại Các Trung Tâm Phát Triển Trẻ Em (Child Development 
Centers, CDC) độc lập, ở đó có nhiều lớp học.

Các chương trình giáo dục của chúng tôi được thiết kế để 
đáp ứng các yêu cầu của Ban Phát Triển Trẻ Em của Sở 
Giáo Dục California. Các chương trình nhà trẻ chuẩn bị cho 
học sinh học mẫu giáo. Các chương trình của chúng tôi 
nhằm phát huy tối đa khả năng của học sinh để thành công 
trong các môi trường trong tương lai. Chương trình giảng 
dạy và các hoạt động học tập hỗ trợ các kỹ năng đang phát 
triển của học sinh thông qua một phương pháp giảng dạy 
kết hợp bao gồm phát triển xã hội và tình cảm, phát triển 
thể lực/vận động, phát triển toán học, khoa học, đọc viết và 
ngôn ngữ.

Các Chương Trình Nửa Ngày
Các chương trình nửa ngày của chúng tôi được thiết kế 
dành cho học sinh ba và bốn tuổi và các gia đình nào không 
phải đi làm hay đi học. Các chương trình nửa ngày đòi hỏi 
phải có sự tham gia của phụ huynh ít nhất hai ngày mỗi 
tuần tại lớp học. Học phí được áp dụng cho chương trình 
nửa ngày. Các chương trình nửa ngày hoạt động 10 tháng 
mỗi năm và học theo lịch giáo dục chung giữa tháng 8 và 
tháng 6.

Các chương trình cả ngày được thiết kế dành cho học sinh 
ba và bốn tuổi thuộc các gia đình có thành viên đang đi làm 
hoặc đi học. Các chương trình nhà trẻ cả ngày hoạt động 
quanh năm. Giờ học nhà trẻ của học sinh liên quan đến lịch 
làm việc và lịch học của gia đình. Ít nhất một lần mỗi năm 
phụ huynh phải chứng minh rằng họ đủ điều kiện theo các 
quy định của tiểu bang để nhận các dịch vụ. Nếu một gia 
đình không còn đủ điều kiện trong năm học, vì lý do thu 
nhập hoặc nghỉ làm hay nghỉ học, học sinh không được tiếp 
tục học chương trình nhà trẻ cả ngày.

Nhiều chương trình nhà trẻ của chúng tôi cũng cung cấp 
những dịch vụ nâng cao chẳng hạn như dịch vụ điều 
dưỡng, sàng lọc và tư vấn sớm về sức khỏe tâm thần, các 

chương trình đọc viết dành cho gia đình, các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt, cũng như các hoạt động tham gia dành cho 
gia đình, giấy giới thiệu đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
và xã hội, các dịch vụ chăm sóc mắt, và các khu vườn tại 
trường.

Điều Kiện Ghi Danh  
Để học sinh đủ điều kiện tham gia các dịch vụ nhà trẻ và 
ngoài giờ, các em phải đáp ứng các quy định về dịch vụ 
được trợ cấp của Sở Giáo Dục California. Tất cả phụ huynh 
phải đáp ứng các quy định về thu nhập của tiểu bang. Vui 
lòng tham khảo trang web của học khu để biết các quy 
định về thu nhập hoặc truy cập trang web của tiểu bang 
tại, www.cde.ca.gov. Phụ huynh hoặc người giám hộ phải 
đang đi làm, đi học hoặc tham gia một chương trình đào 
tạo, đang tìm việc, mất khả năng lao động, hoặc có con cần 
nhận các dịch vụ bảo vệ, và đáp ứng các quy định về điều 
kiện thu nhập của tiểu bang. 

Quy trình ghi danh mở quanh năm. Các gia đình ban đầu 
được đưa vào danh sách điều kiện ưu tiên cho một trường 
hoặc các trường mà họ đã yêu cầu. Ngay khi có chỗ trống, 
một gia đình đủ điều kiện sẽ được gọi để nhận giấy đề nghị 
xếp lớp. 

Điều kiện tham gia chương trình được xác lập tại thời điểm 
ghi danh theo các quy định của Ban Phát Triển Trẻ Em của 
Sở Giáo Dục California. 

• Ưu tiên đầu tiên dành cho các em có các giấy tờ chứng 
minh rằng “có nguy cơ” hoặc các em đang nhận được 
các dịch vụ bảo vệ.

• Ưu tiên thứ hai dành cho các em bốn tuổi đủ điều kiện về 
thu nhập.

• Ưu tiên thứ ba dành cho các em ba tuổi đủ điều kiện về 
thu nhập.

Các gia đình có tổng thu nhập hàng tháng đã điều chỉnh 
thấp nhất sẽ được tiếp nhận trước.

Ghi danh
Phụ huynh và người giám hộ làm đơn tham gia các chương 
trình nhà trẻ tại Trung Tâm Ghi Danh Đầu Đời (Early 
Childhood Enrollment Center), tại Tầng Dưới của tòa nhà 
chính tại địa chỉ 746 Grand Ave. Trước tiên phụ huynh phải 
cung cấp giấy tờ chứng minh thu nhập để chứng minh điều 
kiện tham gia của mình. Sau đó phụ huynh sẽ điền đơn 
đăng ký điều kiện tham gia, đơn này sẽ cho phép học sinh 
được đưa vào danh sách điều kiện tham gia nếu có chỗ 
trống đầu tiên. Điều kiện tham gia của một gia đình dựa 
trên quy mô và thu nhập của gia đình. Sau khi một gia đình 
được xác định là đủ điều kiện, họ sẽ được cấp một gói 
thông tin ghi danh để mang về nhà điền. Khi có chỗ trống, 
gia đình đó sẽ được gọi mang theo gói thông tin ghi danh 
và các giấy tờ mới nhất chứng minh mức thu nhập.



Quý vị quan tâm đến những thông tin cập nhật mới nhất về những gì đang diễn ra trong các Trường thuộc OUSD? Hãy theo dõi thông tin 
của chúng tôi trên Facebook hoặc Twitter!            www.tinyurl.com/OUSDfacebook  •  www.twitter.com/OUSDNews

Hướng Dẫn Lựa Chọn Ghi Danh OUSD 2014-15 www.ousd.k12.ca.us/enroll

8
 

ACORN WOODLAND/ENCOMPASS 
1025 81st Avenue, 94621 
Điện thoại: 635-1997 Fax: 639-3355

ALLENDALE 
3670 Penniman Avenue, Room 1, 94619 
Điện thoại: 535-2821 Fax: 639-4807

ALICE STREET 
250 17th Street, 94612 
Điện thoại: 874-7753 Fax: 874-7755

ARROYO VIEJO 
1895 70th Avenue, 94621 
Điện thoại: TBD Fax: TBD

BELLA VISTA 
2410 10th Avenue, 94606 
Điện thoại: 535-2808 Fax: 535-2811

BRIDGES ACADEMY 
1325 53rd Avenue 94601 
Điện thoại: 535-3876 Fax: 535-3875

BROOKFIELD 
401 Jones Avenue, 94603 
Điện thoại: 639-3325 Fax: 639-3313

BURBANK 
3550 64th Avenue, 94605 
Điện thoại: 729-7771 Fax: 729-7773

CENTRO INFANTIL DE LA RAZA 
2660 E 16th Street, 94601 
Điện thoại: 535-2802 Fax: 535-2803

COMMUNITY UNITED (CUES) @ LOCKWOOD 
6701 International Boulevard, 94621 
Điện thoại: 639-2871 Fax: 639-2853

EMERSON 
4801 Lawton Avenue, 94609 
Điện thoại: 654-7760 Fax: 654-7757

FRUITVALE 
3200 Boston Avenue, 94602 
Điện thoại: 535-2825 Fax: 535-2843

GARFIELD 
1640 22nd Avenue, 94606 
Điện thoại: 535-2857 Fax: 535-2861

H.R. TUBMAN 
800 33rd Street, 94608 
Điện thoại: 654-7890 Fax: 654-7896

HIGHLAND 
1322 86th Avenue, 94621 
Điện thoại: 636-8214 Fax: 636-8216

HINTIL KUU CA 
11850 Campus Drive, 94619 
Điện thoại: 531-8400 Fax: 531-8405

HOWARD 
8755 Fontaine Street, 94605 

Điện thoại: 639-3262 Fax: 639-3262

INTERNATIONAL 
2825 International Blvd., 94601 
Điện thoại: 532-7267 Fax: 261-2024

JEFFERSON 
1975 40th Avenue, 94601 
Điện thoại: 535-3871 Fax: 535-3873

LAUREL 
3825 California Street, 94619 
Điện thoại: 531-6226 Fax: 531-6270

LOCKWOOD 
1125 69th Avenue, 94621 
Điện thoại: 639-2884 Fax: 639-2886

MANZANITA 
2618 Grande Vista, 94601 
Điện thoại: 535-2804 Fax: 535-2807

MARTIN LUTHER KING, JR. 
960A 12th Street, 94607 
Điện thoại: 874-3392 Fax: 874-3391

PIEDMONT AVENUE 
86 Echo Avenue, 94611 
Điện thoại: 654-7503 Fax: 654-7523

PLACE @ PRESCOTT 
920 Campbell Street, 94607 
Điện thoại: 874-3333 Fax: 874-3337

SANKOFA 
581 61st Street, 94609 
Điện thoại: 654-7787 Fax: 654-7715

SEQUOIA 
3730 Lincoln Avenue, 94602 
Điện thoại: 482-7219 Fax: 531-5655

STONEHURST 
901 105th Avenue, 94603 
Điện thoại: TBD Fax: TBD

WEBSTER ACADEMY 
7980 Plymouth Street, 94621 
Điện thoại: 636-8232 Fax: 636-8533

YUK YAU 
291 10th Street, 94607 
Điện thoại: 874-7759 Fax: 874-7761

CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐẦU ĐỜI
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MCCLYMONDS

Schools (#)

_̂Pre-K (32)

#0Grades TK-5 (18)

!UGrades TK-7 (2)

#7Grades K-3,6-8 (1)

#*Grades K-5 (32)

#VGrades K-8 (1)

#IGrades K-12 (1)

")Grades 6-8 (14)

"JGrades 6-8,9 (1)

"/Grades 6-12 (1)

&MGrades 6,9-12 (1)

&-Grades 9-12 (10)

&3Grades 10-12 (1)

&:Grades 11-12 (3)

kjCharter (31)

CAMPUS

2013-2014 Oakland Unified School District
Pre-K District Programs

B e r k e l e yB e r k e l e y

E m e r y v i l l eE m e r y v i l l e

P i e d m o n tP i e d m o n t

A l a m e d aA l a m e d a

S a n  L e a n d r oS a n  L e a n d r o

0 1 20.5 Miles
¯

Updated 06.2013
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Học sinh nào bước sang 
năm tuổi trong khoảng 
thời gian từ 2 tháng 9 

đến 2 tháng 12, 2014 sẽ 
đủ điều kiện tham gia 

chương trình Mẫu Giáo 
Chuyển Tiếp (TK).

TÌM  |  Mẫu Giáo Chuyển 
Tiếp
Mẫu Giáo Chuyển Tiếp (Transitional Kindergarten, TK) là 
một lớp học cả ngày được cung cấp thông qua hệ thống 
giáo dục công của OUSD. Các học sinh Mẫu Giáo Chuyển 
Tiếp đủ điều kiện sẽ được xếp vào chương trình TK trong 
năm học 2014-2015 và sẽ tiếp tục học mẫu giáo trong năm 
học 2015-16. 

Mẫu Giáo Chuyển Tiếp (TK) là gì?
TK là một chương trình bắc cầu giữa những năm nhà trẻ 
và mẫu giáo. Mẫu Giáo Chuyển Tiếp sử dụng một chương 
trình giảng dạy chuyên môn hóa dựa trên các tiêu chuẩn 
Mẫu Giáo Cốt Lõi Chung (Common Core Kindergarten) 
được thiết kế để hỗ trợ các nhu cầu học tập, xã hội, tình 
cảm, và thể chất của học sinh năm tuổi. Ngày học trong 
chương trình TK của OUSD cung cấp cho mỗi học sinh cơ 
hội vui chơi có tổ chức, giảng dạy trong nhóm nhỏ, sử dụng 
các hoạt động thực nghiệm thực tiễn. Chương trình TK hỗ 
trợ sự phát triển xã hội tình cảm của học sinh, các hoạt 
động vận động tinh và vận động thô, và các kỹ năng ngôn 
ngữ nói của học sinh. 

Tôi đăng ký bằng cách nào?
Phụ huynh của các học sinh TK tương lai sẽ tham gia quy 
trình rút thăm Ghi Danh Mở Lựa Chọn. Quy trình này gồm 
có nộp một đơn đăng ký TK màu xanh đặc biệt và các giấy 
tờ cần thiết cho bất kỳ trường nào của OUSD hoặc Trung 
Tâm Chỉ Định Học Sinh. Các giấy tờ bắt buộc cần để tham 
gia rút thăm gồm có ba giấy tờ chứng minh nơi cư trú, giấy 
khai sinh của học sinh, và giấy tờ tùy thân của quý vị (hoặc 
là hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe). Giấy tờ chứng minh 
chủng ngừa sẽ được yêu cầu tại thời điểm đăng ký.

Có thể tìm hiểu thông tin về khả năng còn chỗ trống trong 
các chương trình TK ở các trường OUSD trong năm 
học 2014-2015 trên mạng tại http://www.ousd.k12.ca.us/
transitionalkindergarten. Quý vị có thể gửi yêu cầu cung cấp 
thông tin về các chương trình TK cho Trung Tâm Chỉ Định 
Học Sinh theo số 510-273-1600/(510) 434-7780.

TÌM  |  Mẫu Giáo đến Lớp 
Năm  
Trọng tâm của các Trường Tiểu Học OUSD được thiết kế 
để đáp ứng các nhu cầu học tập, xã hội và tình cảm của 
tất cả học sinh theo học. Học sinh tiểu học nào có nhu cầu 
học tập đặc biệt sẽ được sẵn sàng đáp ứng bởi các giáo 
viên có năng lực cao của chúng tôi. Học sinh nhỏ tuổi cần 
có một môi trường nuôi dưỡng có tổ chức, được thiết kế 
để giúp các em an tâm với những trải nghiệm mới. Người 
lớn làm việc với học sinh để hướng dẫn sát sao cho các 
em trong các hoạt động hàng ngày. Giáo viên giới thiệu học 
sinh với môi trường lớp học cho phép các em học tập thành 
công để xây dựng sự tự tin của các em. Bằng cách đó, học 
sinh có thể tiếp thu các khái niệm học thuật mới được giới 
thiệu. Chiến lược của OUSD trong việc cung cấp một trải 
nghiệm học tập thành công gồm có sự nhấn mạnh đến tiêu 
chuẩn Cốt Lõi Chung, Đọc Viết Đầu Đời, Học Tập Xã Hội và 
Tình Cảm và, ở một số trường, hệ thống STEM (Khoa Học, 
Công Nghệ, Kỹ Thuật và Toán Học). 
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 TÌM  |  Mẫu Giáo đến Lớp 

Năm  
Trọng tâm của các Trường Tiểu Học OUSD được thiết kế 
để đáp ứng các nhu cầu học tập, xã hội và tình cảm của 
tất cả học sinh theo học. Học sinh tiểu học nào có nhu cầu 
học tập đặc biệt sẽ được sẵn sàng đáp ứng bởi các giáo 
viên có năng lực cao của chúng tôi. Học sinh nhỏ tuổi cần 
có một môi trường nuôi dưỡng có tổ chức, được thiết kế 
để giúp các em an tâm với những trải nghiệm mới. Người 
lớn làm việc với học sinh để hướng dẫn sát sao cho các 
em trong các hoạt động hàng ngày. Giáo viên giới thiệu học 
sinh với môi trường lớp học cho phép các em học tập thành 
công để xây dựng sự tự tin của các em. Bằng cách đó, học 
sinh có thể tiếp thu các khái niệm học thuật mới được giới 
thiệu. Chiến lược của OUSD trong việc cung cấp một trải 
nghiệm học tập thành công gồm có sự nhấn mạnh đến tiêu 
chuẩn Cốt Lõi Chung, Đọc Viết Đầu Đời, Học Tập Xã Hội và 
Tình Cảm và, ở một số trường, hệ thống STEM (Khoa Học, 
Công Nghệ, Kỹ Thuật và Toán Học). 

Cốt Lõi Chung
Cốt lõi chung dùng để chỉ chương trình giảng dạy chuẩn 
hóa của tiểu bang, đã được phát triển để hướng dẫn giáo 
viên trong quá trình phát triển kỹ năng học thuật của học 
sinh. OUSD tin rằng mọi học sinh tại Mỹ phải có cơ hội 
phát triển khả năng đọc, viết, làm toán và tư duy phản biện. 
OUSD thực hiện Các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung của Tiểu 
Bang, sẽ giúp đảm bảo rằng tất cả học sinh, bất kể các em 
học ở trường nào, sẽ bắt đầu sự nghiệp giáo dục của mình 
với sự chú trọng vào việc tốt nghiệp trung học để bước vào 
hệ thống giáo dục sau trung học. Các tiêu chuẩn chung sẽ 
tạo điều kiện hội thoại giữa phụ huynh, giáo viên về các 
mục tiêu học thuật cấp cao. Chúng xác định chính xác nội 
dung học sinh cần biết và đạt được ở mỗi trình độ cấp lớp 
và kết quả là được ứng dụng để đánh giá tiến bộ của học 
sinh trong việc đạt được các tiêu chuẩn bắt buộc.
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 Đọc Viết Đầu Đời

OUSD cam kết sử dụng các nguồn lực đáng kể dành cho 
giảng dạy đọc viết để giảm số học sinh lên lớp mà không 
có các kỹ năng đọc viết cơ bản. Trong Khuôn Khổ Đọc Viết 
và kế hoạch Năm Năm của chúng tôi, OUSD đã tổ chức 
các quy trình sàng lọc ở những thời điểm quan trọng trong 
trường mẫu giáo và phát triển chuyên môn có trọng tâm 
cho giáo viên tiền mẫu giáo và tiểu học về kỹ năng đọc 
viết. OUSD sử dụng Scholastic Reading Inventory để kiểm 
tra sàng lọc các kỹ năng đọc ở các thời điểm chuyển tiếp 
quan trọng và giúp xác định các học sinh nào cần phải can 
thiệp–trước khi các kỹ năng đọc viết kém trở thành một trở 
ngại cho việc học tập trong chương trình giảng dạy. Ngoài 
việc kiểm tra sàng lọc và xác định các học sinh có nguy 
cơ thất bại trong kỹ năng đọc, chúng tôi còn áp dụng một 
chiến lược chủ động để củng cố hoạt động giảng dạy đọc 
viết ở các lớp thấp hơn tại tiểu học. Tất cả giáo viên Mẫu 
Giáo-Lớp 5 của chúng tôi đều chú trọng thực hiện mạnh mẽ 
chương trình giảng dạy đọc viết, hỗ trợ việc sử dụng ngôn 
ngữ học thuật. OUSD cũng đang mua nhiều sách hơn và 
nhiều tài liệu phù hợp về văn hóa hơn và các tác phẩm văn 
học hấp dẫn dành cho tất cả học sinh.

Học Tập Xã Hội và Tình Cảm (SEL)
SEL dạy học sinh của chúng tôi về các kỹ năng các em cần 
để tự giải quyết các mối quan hệ của mình, bài làm của 
mình, một cách hiệu quả và hợp đạo đức. Các điểm nhấn 
mạnh bao gồm kiểm soát tình cảm, phát triển sự quan tâm 
đối với người khác, xác lập các mối quan hệ tích cực, đưa 
ra các quyết định có trách nhiệm, và giải quyết những tình 
huống thử thách một cách xây dựng. SEL giải quyết những 
khó khăn về phát triển mà học sinh tiểu học thường gặp 
trong các năm định hình. 

STEM (Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ 
Thuật và Toán Học)
Dạy khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán học không 
có gì là mới mẻ, nhưng việc phá vỡ những bức tường 
giữa chúng để phát triển một chương trình giảng dạy kết 
hợp nhấn mạnh đến học tập thực tiễn, các kỹ năng giải 
quyết vấn đề và sự đổi mới của Thế Kỷ 21 là điều mới mẻ. 
Phương pháp Giáo Dục STEM của OUSD cố gắng biến đổi 
lớp học điển hình trong đó giáo viên là trọng tâm bằng cách 
khuyến khích sự khám phá và học tập giải thích, và đòi hỏi 
học sinh phải tích cực tham gia một tình huống để tìm ra 
giải pháp của nó. OUSD đang phát triển một Hành Lang 
STEM ở Tây Oakland nhằm thúc đẩy di sản công nghiệp 
của khu vực xung quanh bằng cách tạo ra sự liên tục trong 
học tập bắt đầu ở các trường tiểu học trong khu vực, và 
tiếp tục đến các trường trung học, để tất cả học sinh tốt 
nghiệp sẽ có lợi từ một nền giáo dục cân bằng tốt giúp 
chuẩn bị cho các em trở thành các thành viên thành công 
của xã hội.

Để đảm bảo con quý vị nhận được sự giáo dục quý vị mong 
muốn, điều quan trọng là quý vị phải thu thập thông tin về 
các trường của chúng tôi. Vui lòng dùng cơ hội này để đến 
thăm các trường khác nhau, nói chuyện với các phụ huynh 
khác và xem các tài liệu về hiệu quả hoạt động của nhà 
trường. Chúng sẽ mang lại cho quý vị một bức tranh đầy đủ 
về các dịch vụ được cung cấp bởi từng trường để quý vị có 
thể bắt đầu tìm được trường phù hợp cho con mình.

ACORN WOODLAND (K-5) 
1025 81st Avenue, 94621 
Điện thoại: 639-3344 
Fax: 639-3346

ALLENDALE (TK-5) 
3670 Penniman Avenue, 
94619 
Điện thoại: 535-2812 
Fax: 535-2815

BELLA VISTA (TK-5) 
1025 East 28th Street, 
94610 
Điện thoại: 436-4900 
Fax: 436-4925

BRIDGES ACADEMY at 
MELROSE (TK-5) 
1325 53rd Avenue, 94601 
Điện thoại: 535-3876 
Fax: 535-3875

BROOKFIELD (K-5) 
401 Jones Avenue, 94603 
Điện thoại: 639-3310 
Fax: 639-3313

BURCKHALTER (K-5) 
3994 Burckhalter Avenue, 
94605 
Điện thoại: 729-7700 
Fax: 729-7703

CARL MUNCK (K-5) 
11900 Campus Drive, 
94619 
Điện thoại: 531-4900 
Fax: 531-4920

CHABOT (K-5) 
6686 Chabot Road, 94618 
Điện thoại: 654-4884 
Fax: 654-4135

CLEVELAND (K-5) 
745 Cleveland Street, 
94606 
Điện thoại: 874-3600 
Fax: 874-3603

COMMUNITY UNITED 
(TK-5) 
6701 International 
Boulevard, 94621 
Điện thoại: 639-2850 
Fax: 639-2853

CROCKER HIGHLANDS 
(K-5) 
525 Midcrest Road, 94610 
Điện thoại: 451-5900 
Fax: 451-5905

MẪU GIÁO ĐẾN LỚP NĂM 
(bao gồm các trường OUSD có mở các lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp)
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 STEM (Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ 

Thuật và Toán Học)
Dạy khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán học không 
có gì là mới mẻ, nhưng việc phá vỡ những bức tường 
giữa chúng để phát triển một chương trình giảng dạy kết 
hợp nhấn mạnh đến học tập thực tiễn, các kỹ năng giải 
quyết vấn đề và sự đổi mới của Thế Kỷ 21 là điều mới mẻ. 
Phương pháp Giáo Dục STEM của OUSD cố gắng biến đổi 
lớp học điển hình trong đó giáo viên là trọng tâm bằng cách 
khuyến khích sự khám phá và học tập giải thích, và đòi hỏi 
học sinh phải tích cực tham gia một tình huống để tìm ra 
giải pháp của nó. OUSD đang phát triển một Hành Lang 
STEM ở Tây Oakland nhằm thúc đẩy di sản công nghiệp 
của khu vực xung quanh bằng cách tạo ra sự liên tục trong 
học tập bắt đầu ở các trường tiểu học trong khu vực, và 
tiếp tục đến các trường trung học, để tất cả học sinh tốt 
nghiệp sẽ có lợi từ một nền giáo dục cân bằng tốt giúp 
chuẩn bị cho các em trở thành các thành viên thành công 
của xã hội.

Để đảm bảo con quý vị nhận được sự giáo dục quý vị mong 
muốn, điều quan trọng là quý vị phải thu thập thông tin về 
các trường của chúng tôi. Vui lòng dùng cơ hội này để đến 
thăm các trường khác nhau, nói chuyện với các phụ huynh 
khác và xem các tài liệu về hiệu quả hoạt động của nhà 
trường. Chúng sẽ mang lại cho quý vị một bức tranh đầy đủ 
về các dịch vụ được cung cấp bởi từng trường để quý vị có 
thể bắt đầu tìm được trường phù hợp cho con mình.

ACORN WOODLAND (K-5) 
1025 81st Avenue, 94621 
Điện thoại: 639-3344 
Fax: 639-3346

ALLENDALE (TK-5) 
3670 Penniman Avenue, 
94619 
Điện thoại: 535-2812 
Fax: 535-2815

BELLA VISTA (TK-5) 
1025 East 28th Street, 
94610 
Điện thoại: 436-4900 
Fax: 436-4925

BRIDGES ACADEMY at 
MELROSE (TK-5) 
1325 53rd Avenue, 94601 
Điện thoại: 535-3876 
Fax: 535-3875

BROOKFIELD (K-5) 
401 Jones Avenue, 94603 
Điện thoại: 639-3310 
Fax: 639-3313

BURCKHALTER (K-5) 
3994 Burckhalter Avenue, 
94605 
Điện thoại: 729-7700 
Fax: 729-7703

CARL MUNCK (K-5) 
11900 Campus Drive, 
94619 
Điện thoại: 531-4900 
Fax: 531-4920

CHABOT (K-5) 
6686 Chabot Road, 94618 
Điện thoại: 654-4884 
Fax: 654-4135

CLEVELAND (K-5) 
745 Cleveland Street, 
94606 
Điện thoại: 874-3600 
Fax: 874-3603

COMMUNITY UNITED 
(TK-5) 
6701 International 
Boulevard, 94621 
Điện thoại: 639-2850 
Fax: 639-2853

CROCKER HIGHLANDS 
(K-5) 
525 Midcrest Road, 94610 
Điện thoại: 451-5900 
Fax: 451-5905

EAST OAKLAND PRIDE 
(K-5) 
8000 Birch Street, 94621 
Điện thoại: 636-8217 
Fax: 636-8220

EMERSON (TK-5) 
4803 Lawton Avenue, 
94609 
Điện thoại: 654-7373 
Fax: 654-7360

ENCOMPASS ACADEMY 
(K-5) 
1025 81st Avenue, 94621 
Điện thoại: 639-3350 
Fax: 639-3352 
 
ESPERANZA (K-5) 
10315 E Street, 94603 
Điện thoại: 639-3367 
Fax: 639-3370

FRANKLIN (K-5) 
915 Foothill Boulevard, 
94606 
Điện thoại: 874-3354 
Fax: 874-3358

FRED T. KOREMATSU 
DISCOVERY ACADEMY 
(TK-5) 
10315 E Street, 94603 
Điện thoại: 639-3377 
Fax: 639-3380

FRUITVALE (K–5) 
3200 Boston Avenue, 
94602 
Điện thoại: 535-2840 
Fax: 535-2843

FUTURES (K-5) 
6701 International 
Boulevard, 94621 
Điện thoại: 636-0520 
Fax: 636-9075

GARFIELD (TK-5) 
1640 22nd Avenue, 94606 
Điện thoại: 535-2860 
Fax: 535-2861

GLENVIEW (K-5) 
4215 La Cresta Avenue, 
94602 
Điện thoại: 531-6677 
Fax: 531-6668

GLOBAL FAMILY (TK-5) 
2035 40th Avenue, 94601 
Điện thoại: 879-1280 
Fax: 536-4470

GRASS VALLEY (TK-5) 
4720 Dunkirk Avenue, 
94605 
Điện thoại: 636-4653 
Fax: 636-4655

GREENLEAF (TK-8) 
6328 East 17th Street, 
94621 
Điện thoại: 636-1400 Fax: 
636-1411

HILLCREST (K-8) 
30 Marguerite Drive, 94618 
Điện thoại: 879-1270 
Fax: 985-1043

HOOVER (TK-5) 
890 Brockhurst Street, 
94608 
Điện thoại: 879-1700 
Fax: 654-4816

HORACE MANN (TK-5) 
5222 Ygnacio Avenue, 
94601 
Điện thoại: 879-1360 
Fax: 535-1355

HOWARD (K-5) 
8755 Fontaine Street, 
94605 
Điện thoại: 639-3244 
Fax: 639-3246

INTERNATIONAL 
COMMUNITY (K-5) 
2825 International Blvd, 
94601 
Điện thoại: 532-5400 
Fax: 532-5464

JOAQUIN MILLER (K-5) 
5525 Ascot Drive, 94611 
Điện thoại: 531-6688 
Fax: 531-6667

KAISER (K-5) 
25 South Hill Court, 94618 
Điện thoại: 549-4900 
Fax: 549-4904

LA ESCUELITA (TK-5) 
1050 Second Avenue, 
94606 
Điện thoại: 874-7762 
Fax: 874-7764

LAFAYETTE (K-5) 
1700 Market Street, 94607 
Điện thoại: 874-7774 
Fax: 874-7742

LAUREL (TK-5) 
3750 Brown Avenue, 94619 
Điện thoại: 531-6868 
Fax: 531-6725

LINCOLN (K-5) 
225 11th Street, 94607 
Điện thoại: 874-3372 
Fax: 874-3375

MADISON PARK LOWER 
CAMPUS, FORMERLY 
SOBRANTE PARK (TK-5) 
470 El Paseo Drive, 94603 
Điện thoại: 636-7919 
Fax: 636-7920

MANZANITA COMMUNITY 
SCHOOL (K-5) 
2409 East 27th Street, 
94601 
Điện thoại: 535-2822 
Fax: 535-2825

MANZANITA SEED (TK-5) 
2409 East 27th Street, 
94601 
Điện thoại: 535-2832 
Fax: 535-2834

MARKHAM (TK-5) 
7220 Krause Avenue, 
94605 
Điện thoại: 639-3202 
Fax: 639-3206

MARTIN LUTHER KING, 
JR. (TK-5) 
960 10th Street, 94607 
Điện thoại: 874-3381 
Fax: 874-3388

MELROSE LEADERSHIP 
ACADEMY (TK-8) 
730 Fleming Avenue, 
94619 
Điện thoại 535-3832 
Fax: 535-3834

MONTCLAIR (K-5) 
1757 Mountain Boulevard, 
94611 
Điện thoại 339-6100 
Fax: 339-6105

NEW HIGHLAND 
ACADEMY (TK-5) 
8521 A Street, 94621 
Điện thoại: 729-7723 
Fax: 729-7725

PARKER (TK-5) 
7929 Ney Avenue, 94605 
Điện thoại: 879-1440 
Fax: 879-1449

PERALTA (K-5) 
460 63rd Street, 94609 
Điện thoại: 654-7365 
Fax: 654-7452

PIEDMONT AVENUE (K-5) 
4314 Piedmont Avenue, 
94611 
Điện thoại: 654-7377 
Fax: 654-7309

PLACE @ PRESCOTT 
(TK-5) 
920 Campbell Street, 
94607 
Điện thoại: 874-3333 
Fax: 874-3337

REACH ACADEMY (TK-5) 
9860 Sunnyside Street, 
94603 
Điện thoại: 729-7775 
Fax: 729-7779

REDWOOD HEIGHTS 
(K-5) 
4401 39th Avenue, 94619 
Điện thoại: 531-6644 
Fax: 531-6616

RISE (K-5) 
8521 A Street, 94621 
Điện thoại: 729-7732 
Fax: 729-7734

SANKOFA (TK-8) 
581 61st Street, 94609 
Điện thoại: 654-7787 
Fax: 879-1619

SEQUOIA (TK-5) 
3730 Lincoln Avenue, 
94602 
Điện thoại: 531-6696 
Fax: 531-6611

THINK COLLEGE NOW 
(K-5) 
2825 International 
Boulevard, 94601 
Điện thoại: 532-5500 
Fax: 532-5551

THORNHILL (K-5) 
5880 Thornhill Drive, 94611 
Điện thoại: 339-6800 
Fax: 339-6801

MẪU GIÁO ĐẾN LỚP NĂM 
(bao gồm các trường OUSD có mở các lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp)
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Tech Upper

Campus

Greenleaf

Sankofa Academy

AllendaleBella
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Global Family
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Garfield
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Valley

Horace
Mann

Markham
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Community United

Sequoia

Madison Park Lower
Campus (Sobrante Park)

Hoover

Manzanita
SEED

Bridges Academy

PLACE @
Prescott

Reach
Academy

Hillcrest

Brookfield

Burckhalter

Chabot

East
Oakland

Pride

Cleveland

Crocker
Highlands

Franklin

Fruitvale

Glenview

Futures Academy

New
Highland

Academy

Lafayette
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Lincoln

Joaquin
Miller

Montclair

Peralta

Piedmont
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Redwood
Heights

Thornhill

ACORN Woodland

Howard

Carl
Munck

Kaiser

Fred T. Korematsu

Esperanza

Manzanita
Community

EnCompass Academy

Martin
Luther

King Jr

Intl Community School

Think
College

Now
RISE

Sojourner Truth
Independent

Study

Madison Park Upper
Campus (Madison)

Claremont

Frick

West
Oakland

Bret
Harte

Edna
Brewer

Montera

Roosevelt

Westlake

Elmhurst Comm Prep

Alliance
Academy

Roots
Intl

United For
Success

Urban
Promise Academy

Community
Day

School MS

Coliseum College
Prep

Castlemont
High School

Fremont

High School

Oakland
High

Oakland
Technical

Skyline

Street
Academy

Community
Day School HS

MetWest

McClymonds
High School

Oakland
International

High

Life
Academy

Ralph
J. Bunche

High
Dewey Academy

Gateway To College
at Laney College

Rudsdale Continuation

Civicorps

American Indian Public
Charter

Oakland
Charter

Academy

Aspire Golden
State College

Aspire Lionel
Wilson

Bay Area Technology
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Military
Institute
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School for
the Arts

American Indian
Public High

School

ARISE

High School

Lighthouse
Community
High School

LPS Oakland R&D

Oakland Charter
High
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Unity
High
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@Korematsu

Acorn
Woodland/EnCompass
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Street

Allendale
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Viejo
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Fruitvale
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Kuu Ca
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International
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Pre-k @ CUES

Manzanita

Martin
Luther King
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Stonehurst
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Yuk Yau
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2013-2014 Oakland Unified School District
Elementary District and Charter Schools

B e r k e l e yB e r k e l e y

E m e r y v i l l eE m e r y v i l l e

P i e d m o n tP i e d m o n t

A l a m e d aA l a m e d a

Schools (#)

_̂Pre-K (32)

#0Grades TK-5 (18)

!UGrades TK-7 (2)

#*Grades K-5 (32)

#VGrades K-8 (1)

#7Grades K-3,6-8 (1)

#IGrades K-12 (1)

")Grades 6-8 (14)

"JGrades 6-8,9 (1)

"/Grades 6-12 (1)

&MGrades 6,9-12 (1)

&-Grades 9-12 (10)

&3Grades 10-12 (1)

&:Grades 11-12 (3)

kjCharter: Elementary (17)

kjCharter: Other (14)

CAMPUS

S a n  L e a n d r oS a n  L e a n d r o

0 1 20.5 Miles
¯

Updated 06.2013
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

ACORN WOODLAND 
(K-5) 
1025 81st Avenue, 94621 
Điện thoại: 639-3344 

8:30 sáng đến 2:55 chiều Không Các dịch vụ dành cho học 
sinh mẫu giáo đến lớp 
năm từ 3:00 chiều đến 
6:00 tối.

Có các dịch vụ Nhà Trẻ 
ngoài khuôn viên trường.

Lớp Mẫu Giáo Ban Ngày 
Đặc Biệt, Kết Hợp Lớp 
Ban Ngày Đặc Biệt thứ 
1 - thứ 3 Nhẹ đến Trung 
Bình, Chuyên Viên Thông 
Tin

Có chương trình Song 
Ngữ Về Sớm

Các dịch vụ đọc và toán, 
nghệ thuật trong chương 
trình Title 1.

Có nhà trị liệu để hỗ trợ 
dịch vụ sức khỏe tâm 
thần.

Có

ALLENDALE (TK-5) 
3670 Penniman Avenue, 
94619 / Điện thoại: 535-
2812 

8:30 sáng đến 2:45 chiều Không cung cấp dịch vụ 
chăm sóc trước giờ học. 
Nhà trường mở cửa để 
vui chơi có giám sát lúc 
7:45 sáng.

Các chương trình ngoài 
giờ được cung cấp cho 
các lớp từ mẫu giáo 
đến lớp 5. Vui lòng hỏi 
văn phòng để biết chi 
tiết. Oakland Parks và 
Recreation at Allendale 
Park cũng có một chương 
trình ngoài giờ dành cho 
học sinh mẫu giáo đến lớp 
năm.

Có một chương trình Nhà 
Trẻ của tiểu bang trong 
khuôn viên trường.

Chương Trình Tài Nguyên 
Giáo Dục Đặc Biệt và Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ 
cho học sinh có một Kế 
Hoạch Giáo Dục Cá Nhân 
thích hợp. 

Một chương trình Song 
Ngữ Tiếng Tây Ban Nha 
được cung cấp tùy vào hồ 
sơ ghi danh. 

Chúng tôi có mở các 
chương trình công nghệ 
máy tính trong lớp học và 
trong phòng máy tính của 
chúng tôi, cũng như một 
chương trình khoa học do 
giáo viên khoa học tại chỗ 
phụ trách.

Các chương trình hỗ trợ 
học sinh bao gồm: Tư vấn 
cá nhân của Ann Martin, 
một tư vấn viên về hành vi 
dành cho học sinh có khó 
khăn về hành vi, chương 
trình C.A.R.E.S. để dạy 
về sức khỏe xã hội và tình 
cảm, chương trình phụ 
đạo Reading Partners 
trong ngày học dành cho 
học sinh có trình độ đọc 
dưới trình độ cấp lớp, và 
một chương trình Hỗ Trợ 
Can Thiệp Hành Vi Tích 
Cực để xây dựng một 
cộng đồng học đường 
lành mạnh và tin tưởng.

Có

BELLA VISTA (TK-5) 
1025 East 28th Street, 
94610 / Điện thoại: 436-
4900 

8:30 sáng đến 2:50 chiều Liên hệ với với nhà 
trường để biết thông tin.

Liên hệ với với nhà trường 
để biết thông tin.

Không Các Lớp Ban Ngày Đặc 
Biệt dành cho học sinh 
mẫu giáo - lớp 5 có các 
nhu cầu khác nhau, Các 
Dịch Vụ Lời Nói/Ngôn 
Ngữ và Tài Nguyên

Kế Hoạch Chuyển Tiếp 
Tiếng Quảng Đông Về 
Sớm dành cho mẫu giáo 
- lớp 2. 

Tất cả học sinh sẽ dành 
ra 50 phút mỗi tuần trong 
phòng máy, ở đó các 
em học các kỹ năng của 
thế kỷ 21 theo các tiêu 
chuẩn của Hiệp Hội Quốc 
Tế về Công Nghệ trong 
Giáo Dục (International 
Society for Technology 
in Education, ISTE). Học 
sinh lớp bốn và năm đã 
được xác định để tham 
gia chương trình Giáo 
Dục Năng Khiếu và Tài 
Năng (Gifted and Talented 
Education, GATE) sẽ 
được học hai giờ chuyên 
biệt mỗi tuần.

Bella Vista đang mở rộng 
chuyên môn của mình 
trong hoạt động hỗ trợ 
các nhu cầu xã hội và tình 
cảm của học sinh của 
chúng tôi. Các giáo viên 
cung cấp các bài giảng 
hàng tuần từ chương 
trình giảng dạy Second 
Step dành cho tất cả học 
sinh. Đối với các học sinh 
cần sự hỗ trợ về sức 
khỏe tâm thần, chúng tôi 
có các nhà triệu liệu từ 
CHAA (Community Health 
for Asian Americans) gặp 
gỡ học sinh tại trường 
và điều phối các dịch vụ 
cùng với giáo viên. Học 
sinh nào không đạt trình 
độ đọc ở trình độ cấp lớp 
sẽ được ghi danh tham 
gia các lớp can thiệp 
trong nhóm nhỏ (không 
quá năm học sinh) trong 
đó các em có thể đạt 
được thành công ở trình 
độ giảng dạy dành cho 
các em để các em có thể 
bắt kịp và cuối cùng tham 
gia đầy đủ trong lớp học 
bình thường của mình.

Có

SƠ LƯỢC: Các Trường Mẫu Giáo Đến Lớp Năm
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

ACORN WOODLAND 
(K-5) 
1025 81st Avenue, 94621 
Điện thoại: 639-3344 

8:30 sáng đến 2:55 chiều Không Các dịch vụ dành cho học 
sinh mẫu giáo đến lớp 
năm từ 3:00 chiều đến 
6:00 tối.

Có các dịch vụ Nhà Trẻ 
ngoài khuôn viên trường.

Lớp Mẫu Giáo Ban Ngày 
Đặc Biệt, Kết Hợp Lớp 
Ban Ngày Đặc Biệt thứ 
1 - thứ 3 Nhẹ đến Trung 
Bình, Chuyên Viên Thông 
Tin

Có chương trình Song 
Ngữ Về Sớm

Các dịch vụ đọc và toán, 
nghệ thuật trong chương 
trình Title 1.

Có nhà trị liệu để hỗ trợ 
dịch vụ sức khỏe tâm 
thần.

Có

ALLENDALE (TK-5) 
3670 Penniman Avenue, 
94619 / Điện thoại: 535-
2812 

8:30 sáng đến 2:45 chiều Không cung cấp dịch vụ 
chăm sóc trước giờ học. 
Nhà trường mở cửa để 
vui chơi có giám sát lúc 
7:45 sáng.

Các chương trình ngoài 
giờ được cung cấp cho 
các lớp từ mẫu giáo 
đến lớp 5. Vui lòng hỏi 
văn phòng để biết chi 
tiết. Oakland Parks và 
Recreation at Allendale 
Park cũng có một chương 
trình ngoài giờ dành cho 
học sinh mẫu giáo đến lớp 
năm.

Có một chương trình Nhà 
Trẻ của tiểu bang trong 
khuôn viên trường.

Chương Trình Tài Nguyên 
Giáo Dục Đặc Biệt và Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ 
cho học sinh có một Kế 
Hoạch Giáo Dục Cá Nhân 
thích hợp. 

Một chương trình Song 
Ngữ Tiếng Tây Ban Nha 
được cung cấp tùy vào hồ 
sơ ghi danh. 

Chúng tôi có mở các 
chương trình công nghệ 
máy tính trong lớp học và 
trong phòng máy tính của 
chúng tôi, cũng như một 
chương trình khoa học do 
giáo viên khoa học tại chỗ 
phụ trách.

Các chương trình hỗ trợ 
học sinh bao gồm: Tư vấn 
cá nhân của Ann Martin, 
một tư vấn viên về hành vi 
dành cho học sinh có khó 
khăn về hành vi, chương 
trình C.A.R.E.S. để dạy 
về sức khỏe xã hội và tình 
cảm, chương trình phụ 
đạo Reading Partners 
trong ngày học dành cho 
học sinh có trình độ đọc 
dưới trình độ cấp lớp, và 
một chương trình Hỗ Trợ 
Can Thiệp Hành Vi Tích 
Cực để xây dựng một 
cộng đồng học đường 
lành mạnh và tin tưởng.

Có

BELLA VISTA (TK-5) 
1025 East 28th Street, 
94610 / Điện thoại: 436-
4900 

8:30 sáng đến 2:50 chiều Liên hệ với với nhà 
trường để biết thông tin.

Liên hệ với với nhà trường 
để biết thông tin.

Không Các Lớp Ban Ngày Đặc 
Biệt dành cho học sinh 
mẫu giáo - lớp 5 có các 
nhu cầu khác nhau, Các 
Dịch Vụ Lời Nói/Ngôn 
Ngữ và Tài Nguyên

Kế Hoạch Chuyển Tiếp 
Tiếng Quảng Đông Về 
Sớm dành cho mẫu giáo 
- lớp 2. 

Tất cả học sinh sẽ dành 
ra 50 phút mỗi tuần trong 
phòng máy, ở đó các 
em học các kỹ năng của 
thế kỷ 21 theo các tiêu 
chuẩn của Hiệp Hội Quốc 
Tế về Công Nghệ trong 
Giáo Dục (International 
Society for Technology 
in Education, ISTE). Học 
sinh lớp bốn và năm đã 
được xác định để tham 
gia chương trình Giáo 
Dục Năng Khiếu và Tài 
Năng (Gifted and Talented 
Education, GATE) sẽ 
được học hai giờ chuyên 
biệt mỗi tuần.

Bella Vista đang mở rộng 
chuyên môn của mình 
trong hoạt động hỗ trợ 
các nhu cầu xã hội và tình 
cảm của học sinh của 
chúng tôi. Các giáo viên 
cung cấp các bài giảng 
hàng tuần từ chương 
trình giảng dạy Second 
Step dành cho tất cả học 
sinh. Đối với các học sinh 
cần sự hỗ trợ về sức 
khỏe tâm thần, chúng tôi 
có các nhà triệu liệu từ 
CHAA (Community Health 
for Asian Americans) gặp 
gỡ học sinh tại trường 
và điều phối các dịch vụ 
cùng với giáo viên. Học 
sinh nào không đạt trình 
độ đọc ở trình độ cấp lớp 
sẽ được ghi danh tham 
gia các lớp can thiệp 
trong nhóm nhỏ (không 
quá năm học sinh) trong 
đó các em có thể đạt 
được thành công ở trình 
độ giảng dạy dành cho 
các em để các em có thể 
bắt kịp và cuối cùng tham 
gia đầy đủ trong lớp học 
bình thường của mình.

Có

SƠ LƯỢC: Các Trường Mẫu Giáo Đến Lớp Năm
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 Trường Giờ Làm Việc của 

Nhà Trường
Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

BRIDGES ACADEMY at 
MELROSE (TK-5) 
1325 53rd Avenue, 94601 
Điện thoại: 535-3876 

Liên hệ với với nhà 
trường để biết thông tin.

Liên hệ với với nhà 
trường để biết thông tin.

Liên hệ với với nhà trường 
để biết thông tin.

Chúng tôi cung cấp một 
lớp Nhà Trẻ cả ngày trong 
khuôn viên trường.

Tài Nguyên và Dịch Vụ Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ

Chương trình song ngữ 
tiếng Tây Ban Nha về 
sớm

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có

BROOKFIELD (K-5) 
401 Jones Avenue, 94603 
Điện thoại: 639-3310

Ngày học của chúng tôi từ 
8:30 sáng đến 2:45 chiều 
mỗi ngày trừ thứ Tư, khi 
đó tất cả học sinh tan học 
lúc 1:30 chiều. 

Không Higher Ground hoạt động 
tại Brookfield từ 2:45 chiều 
đến 6:00 tối và phục vụ 
học sinh từ mẫu giáo đến 
lớp năm.

Chúng tôi có mở hai lớp 
nhà trẻ 3 giờ; 8:30 - 11:30 
sáng và 11:45 sáng - 2:45 
chiều

Chúng tôi có mở Các Lớp 
Ban Ngày Đặc Biệt và Các 
Dịch Vụ Tài Nguyên

Chương Trình Song Ngữ 
bằng Tiếng Tây Ban Nha 
và Tiếng Anh

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Trung tâm Ann Martin 
Center cung cấp sự hỗ 
trợ tại chỗ với năm tư 
vấn viên có giấy phép, 
chương trình Reading 
partners dành cho các 
học sinh được giới thiệu, 
chương trình hỗ trợ Super 
Star Literacy dành cho 
học sinh mẫu giáo - lớp 2.

Có

BURCKHALTER (K-5) 
3994 Burckhalter Avenue, 
94605 / Điện thoại: 729-
7700 

8:30 sáng-2:45 chiều, 
tan học sớm vào thứ Tư 
lúc 1:10 chiều. Chương 
Trình Ngoài Giờ Ujimaa 
hoạt động hàng ngày đến 
6:00 tối.

Quý vị có thể đưa học 
sinh đến sớm lúc 7:30 
sáng hàng ngày.

Ujimaa Foundation điều 
hành Chương Trình Ngoài 
Giờ hỗ trợ học sinh từ 
mẫu giáo đến lớp năm đến 
6:00 tối hàng ngày. Họ 
cung cấp hoạt động rèn 
luyện chất lượng cao, giúp 
làm bài tập về nhà và phụ 
đạo và các bữa ăn nhẹ có 
dinh dưỡng cho tất cả học 
sinh ghi danh. 

Không Các Lớp Ban Ngày Đặc 
Biệt Dành Cho Học Sinh 
Tự Kỷ (SDC) dành cho 
học sinh Nhà Trẻ đến lớp 
5. Chúng tôi cũng cung 
cấp giáo viên phụ trách 
Tài Nguyên, các dịch vụ 
Trị Liệu Lời Nói, Hoạt 
Động Trị Liệu dành cho 
các học sinh có các dịch 
vụ này trong Kế Hoạch 
Giáo Dục Cá Nhân của 
các em. 

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu 
Trúc.

Học sinh nào được 
xác định là Năng Khiếu 
và Tài Năng (GATE) 
sẽ được giảng dạy có 
phân hóa trong lớp học 
của các em cũng như 
trong phòng máy tính 
với các chương trình 
phần mềm có chất lượng 
cao bao gồm Achieve 
3000, SuccessMaker, và 
Waterford.

Ann Martin Center được 
tổ chức tại cơ sở để cung 
cấp cho các học sinh đã 
xác định và gia đình các 
em sự hỗ trợ về hành vi 
và xã hội-tình cảm.

Có

CARL MUNCK (K-5) 
11900 Campus Drive, 
94619 / Điện thoại: 531-
4900 

8:40 sáng đến 2:55 chiều, 
với lịch học đặc biệt vào 
thứ Tư là từ 8:30 sáng 
đến 1:25 chiều.

Không Các dịch vụ ngoài giờ 
được cung cấp từ thứ Hai 
đến thứ Sáu từ 2:55 chiều 
đến 5:45 chiều trừ thứ Tư, 
khi đó các dịch vụ được 
cung cấp từ 1:25 chiều 
đến 5:45 chiều. 

Trung tâm Hintil Child 
Development Center mở 
cửa từ 7:30 sáng - 5:30 
chiều. 

Tài Nguyên và Dịch Vụ Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Giáo Dục Năng Khiếu và 
Tài Năng (GATE), Công 
Nghệ Máy Tính, Tư Duy 
Lý Luận (Toán) Công 
Nghệ Trên Máy Tính.

Bác sĩ tâm lý bán thời 
gian tổ chức các nhóm 
điều trị.

Không

CHABOT (K-5) 
6686 Chabot Road, 94618 
Điện thoại: 654-4884 

8:35 sáng đến 2:50 chiều Adventure Time, phục vụ 
học sinh mẫu giáo - lớp 5. 
Liên hệ với nhà trường để 
biết thời gian.

Adventure Time, phục vụ 
học sinh mẫu giáo đến lớp 
5. Hãy hỏi văn phòng để 
biết thời gian. 

Không Tài Nguyên, Lớp Ban 
Ngày Đặc Biệt, Trị Liệu 
Lời Nói, Bác Sĩ Tâm Lý và 
Hoạt Động Trị Liệu

Chúng tôi có Hỗ Trợ 
Người Học Tiếng Anh, 
vui lòng hỏi để biết về các 
dịch vụ của chúng tôi.

Các lớp Giáo Dục Năng 
Khiếu và Tài Năng 
(GATE), Thư Viện, Nhạc, 
Nghệ Thuật, Giáo Dục 
Thể Chất, Truyền Thông 
dành cho học sinh từ lớp 
ba đến lớp năm, tiếng Tây 
Ban Nha dành cho các 
lớp mẫu giáo.

Nhóm Nữ Sinh, Hoạt 
Động Bobcat Learning, 
Câu Lạc Bộ Giải Bài Tập 
Về Nhà, Tư Vấn Viên, 
Sàng Lọc Thính Giác và 
Thị Giác dành cho học 
sinh mẫu giáo, lớp hai và 
lớp năm.

Không

CLEVELAND (K-5) 
745 Cleveland Street, 
94606 / Điện thoại: 874-
3600 

8:30 sáng đến 2:45 
chiều, vào Các Ngày 
Học Tối Thiểu chúng tôi 
tan trường sớm lúc 1:30 
chiều. 

Không Các dịch vụ ngoài giờ từ 
mẫu giáo đến lớp năm 
được cung cấp trong 
khuôn viên trường từ 2:45 
chiều đến 6:00 tối trừ các 
ngày thứ Tư khi đó các 
dịch vụ được tổ chức từ 
1:30 chiều đến 6:00 tối.

Có, có một lựa chọn dịch 
vụ nhà trẻ ngoài khuôn 
viên trường. Vui lòng kiểm 
tra để biết thêm thông tin. 

Các Lớp Kết Hợp, Tài 
Nguyên và Trị Liệu Lời 
Nói/Ngôn Ngữ cho học 
sinh có một Kế Hoạch 
Giáo Dục Cá Nhân thích 
hợp 

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Kiến Thức Sinh Thái, Âm 
Nhạc, Nghệ Thuật

Bác Sĩ Tâm Lý Học 
Đường do Học Khu chỉ 
định làm việc tại trường 
chúng tôi một lần mỗi 
tuần.

Không
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

BRIDGES ACADEMY at 
MELROSE (TK-5) 
1325 53rd Avenue, 94601 
Điện thoại: 535-3876 

Liên hệ với với nhà 
trường để biết thông tin.

Liên hệ với với nhà 
trường để biết thông tin.

Liên hệ với với nhà trường 
để biết thông tin.

Chúng tôi cung cấp một 
lớp Nhà Trẻ cả ngày trong 
khuôn viên trường.

Tài Nguyên và Dịch Vụ Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ

Chương trình song ngữ 
tiếng Tây Ban Nha về 
sớm

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có

BROOKFIELD (K-5) 
401 Jones Avenue, 94603 
Điện thoại: 639-3310

Ngày học của chúng tôi từ 
8:30 sáng đến 2:45 chiều 
mỗi ngày trừ thứ Tư, khi 
đó tất cả học sinh tan học 
lúc 1:30 chiều. 

Không Higher Ground hoạt động 
tại Brookfield từ 2:45 chiều 
đến 6:00 tối và phục vụ 
học sinh từ mẫu giáo đến 
lớp năm.

Chúng tôi có mở hai lớp 
nhà trẻ 3 giờ; 8:30 - 11:30 
sáng và 11:45 sáng - 2:45 
chiều

Chúng tôi có mở Các Lớp 
Ban Ngày Đặc Biệt và Các 
Dịch Vụ Tài Nguyên

Chương Trình Song Ngữ 
bằng Tiếng Tây Ban Nha 
và Tiếng Anh

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Trung tâm Ann Martin 
Center cung cấp sự hỗ 
trợ tại chỗ với năm tư 
vấn viên có giấy phép, 
chương trình Reading 
partners dành cho các 
học sinh được giới thiệu, 
chương trình hỗ trợ Super 
Star Literacy dành cho 
học sinh mẫu giáo - lớp 2.

Có

BURCKHALTER (K-5) 
3994 Burckhalter Avenue, 
94605 / Điện thoại: 729-
7700 

8:30 sáng-2:45 chiều, 
tan học sớm vào thứ Tư 
lúc 1:10 chiều. Chương 
Trình Ngoài Giờ Ujimaa 
hoạt động hàng ngày đến 
6:00 tối.

Quý vị có thể đưa học 
sinh đến sớm lúc 7:30 
sáng hàng ngày.

Ujimaa Foundation điều 
hành Chương Trình Ngoài 
Giờ hỗ trợ học sinh từ 
mẫu giáo đến lớp năm đến 
6:00 tối hàng ngày. Họ 
cung cấp hoạt động rèn 
luyện chất lượng cao, giúp 
làm bài tập về nhà và phụ 
đạo và các bữa ăn nhẹ có 
dinh dưỡng cho tất cả học 
sinh ghi danh. 

Không Các Lớp Ban Ngày Đặc 
Biệt Dành Cho Học Sinh 
Tự Kỷ (SDC) dành cho 
học sinh Nhà Trẻ đến lớp 
5. Chúng tôi cũng cung 
cấp giáo viên phụ trách 
Tài Nguyên, các dịch vụ 
Trị Liệu Lời Nói, Hoạt 
Động Trị Liệu dành cho 
các học sinh có các dịch 
vụ này trong Kế Hoạch 
Giáo Dục Cá Nhân của 
các em. 

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu 
Trúc.

Học sinh nào được 
xác định là Năng Khiếu 
và Tài Năng (GATE) 
sẽ được giảng dạy có 
phân hóa trong lớp học 
của các em cũng như 
trong phòng máy tính 
với các chương trình 
phần mềm có chất lượng 
cao bao gồm Achieve 
3000, SuccessMaker, và 
Waterford.

Ann Martin Center được 
tổ chức tại cơ sở để cung 
cấp cho các học sinh đã 
xác định và gia đình các 
em sự hỗ trợ về hành vi 
và xã hội-tình cảm.

Có

CARL MUNCK (K-5) 
11900 Campus Drive, 
94619 / Điện thoại: 531-
4900 

8:40 sáng đến 2:55 chiều, 
với lịch học đặc biệt vào 
thứ Tư là từ 8:30 sáng 
đến 1:25 chiều.

Không Các dịch vụ ngoài giờ 
được cung cấp từ thứ Hai 
đến thứ Sáu từ 2:55 chiều 
đến 5:45 chiều trừ thứ Tư, 
khi đó các dịch vụ được 
cung cấp từ 1:25 chiều 
đến 5:45 chiều. 

Trung tâm Hintil Child 
Development Center mở 
cửa từ 7:30 sáng - 5:30 
chiều. 

Tài Nguyên và Dịch Vụ Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Giáo Dục Năng Khiếu và 
Tài Năng (GATE), Công 
Nghệ Máy Tính, Tư Duy 
Lý Luận (Toán) Công 
Nghệ Trên Máy Tính.

Bác sĩ tâm lý bán thời 
gian tổ chức các nhóm 
điều trị.

Không

CHABOT (K-5) 
6686 Chabot Road, 94618 
Điện thoại: 654-4884 

8:35 sáng đến 2:50 chiều Adventure Time, phục vụ 
học sinh mẫu giáo - lớp 5. 
Liên hệ với nhà trường để 
biết thời gian.

Adventure Time, phục vụ 
học sinh mẫu giáo đến lớp 
5. Hãy hỏi văn phòng để 
biết thời gian. 

Không Tài Nguyên, Lớp Ban 
Ngày Đặc Biệt, Trị Liệu 
Lời Nói, Bác Sĩ Tâm Lý và 
Hoạt Động Trị Liệu

Chúng tôi có Hỗ Trợ 
Người Học Tiếng Anh, 
vui lòng hỏi để biết về các 
dịch vụ của chúng tôi.

Các lớp Giáo Dục Năng 
Khiếu và Tài Năng 
(GATE), Thư Viện, Nhạc, 
Nghệ Thuật, Giáo Dục 
Thể Chất, Truyền Thông 
dành cho học sinh từ lớp 
ba đến lớp năm, tiếng Tây 
Ban Nha dành cho các 
lớp mẫu giáo.

Nhóm Nữ Sinh, Hoạt 
Động Bobcat Learning, 
Câu Lạc Bộ Giải Bài Tập 
Về Nhà, Tư Vấn Viên, 
Sàng Lọc Thính Giác và 
Thị Giác dành cho học 
sinh mẫu giáo, lớp hai và 
lớp năm.

Không

CLEVELAND (K-5) 
745 Cleveland Street, 
94606 / Điện thoại: 874-
3600 

8:30 sáng đến 2:45 
chiều, vào Các Ngày 
Học Tối Thiểu chúng tôi 
tan trường sớm lúc 1:30 
chiều. 

Không Các dịch vụ ngoài giờ từ 
mẫu giáo đến lớp năm 
được cung cấp trong 
khuôn viên trường từ 2:45 
chiều đến 6:00 tối trừ các 
ngày thứ Tư khi đó các 
dịch vụ được tổ chức từ 
1:30 chiều đến 6:00 tối.

Có, có một lựa chọn dịch 
vụ nhà trẻ ngoài khuôn 
viên trường. Vui lòng kiểm 
tra để biết thêm thông tin. 

Các Lớp Kết Hợp, Tài 
Nguyên và Trị Liệu Lời 
Nói/Ngôn Ngữ cho học 
sinh có một Kế Hoạch 
Giáo Dục Cá Nhân thích 
hợp 

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Kiến Thức Sinh Thái, Âm 
Nhạc, Nghệ Thuật

Bác Sĩ Tâm Lý Học 
Đường do Học Khu chỉ 
định làm việc tại trường 
chúng tôi một lần mỗi 
tuần.

Không
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 Trường Giờ Làm Việc của 

Nhà Trường
Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

COMMUNITY UNITED 
(TK-5) 
6701 International 
Boulevard, 94621 
Điện thoại: 639-2850 

8:40 sáng đến 2:55 chiều Có, tại trung tâm 
Lockwood Child 
Development Center.

Chương trình của chúng 
tôi phục vụ học sinh từ 
mẫu giáo đến lớp năm 
đến 6:00 tối mỗi ngày. Các 
dịch vụ được cung cấp bởi 
trung tâm Lockwood Child 
Development Center. 

Có, trung tâm Lockwood 
Child Development Center

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Chương trình Tăng 
Cường Song Ngữ Tiếng 
Tây Ban Nha 50/50

Giáo Dục Năng Khiếu 
và Tài Năng (GATE), 
Chương Trình Title 
I, Chương Trình Arts 
Learning Anchor Grant, 
Âm Nhạc

Tư vấn PALS, Cộng Đồng 
Học Đường Biết Quan 
Tâm, phụ đạo.

Có

CROCKER HIGHLANDS 
(K-5) 
525 Midcrest Road, 94610 
/ Điện thoại: 451-5900 

Lớp một đến lớp năm: 
8:40 sáng - 3:00 chiều, 
Mẫu Giáo: 8:35 sáng - 
2:45 chiều

Chúng tôi có mở một lớp 
tiếng Tây Ban Nha hai 
lần mỗi tuần trước giờ 
học cho học sinh lớp bốn.  
Adventure Time bắt đầu 
chương trình của họ lúc 
7:00 sáng tại trường để 
chăm sóc trước giờ học.

Chúng tôi có mở các 
lớp ngoài giờ có tính phí 
chẳng hạn như kịch nghệ, 
kỹ thuật máy tính, khiêu vũ 
mẫu giáo và Lego. Chúng 
tôi cũng có một chương 
trình can thiệp môn toán 
tại trường dành cho học 
sinh lớp ba đến lớp năm. 
Nhiều học sinh của chúng 
tôi có tham gia chương 
trình Adventure Time, một 
chương trình ngoài giờ 
có tính phí được tổ chức 
tại trường của chúng tôi. 
Trung tâm Lakeshore 
Children's Center và trung 
tâm Jewish Community 
Center, Kids - N- Dance, 
cũng có các chương trình 
ngoài giờ cung cấp dịch vụ 
đưa đón học sinh.

Có các lựa chọn Nhà Trẻ 
tư nhân được cung cấp 
gần khuôn viên trường 
chúng tôi.

Chương trình Asperger's 
Inclusion Program (ASIP) 
tại cơ sở của chúng tôi. 
Ngoài ra, chúng tôi có một 
giáo viên phụ trách Tài 
Nguyên bán thời gian và 
một giáo viên Lời Nói và 
Ngôn Ngữ toàn thời gian. 

Chúng tôi kết hợp môn 
tiếng Tây Ban Nha vào 
ngày học bình thường, 
hai lần mỗi tuần trong ba 
mươi phút dành cho học 
sinh mẫu giáo - lớp 4.

Có các cơ hội rèn luyện 
chẳng hạn như tiếng Tây 
Ban Nha, Nghệ Thuật, 
Nhạc Vocal và Nhạc Cụ, 
Phòng Máy Tính, và Thư 
Viện.  Chúng tôi cũng 
có Hội Đồng Học Sinh, 
Những Người Kiểm Soát 
Xung Đột, và tổ chức 
Young Heroes.

Chúng tôi có nhiều 
chương trình và lựa chọn 
khả dụng khác nhau: 
Chương trình Lunchtime 
Girls Groups, Young 
Heroes, phụ đạo, phụ đạo 
toán, và tư vấn thông qua 
Chương Trình HERO.

Không

EAST OAKLAND PRIDE 
(K-5) 
8000 Birch Street, 94621 
Điện thoại: 636-8217 

8:50 sáng đến 2:55 chiều Chúng tôi cung cấp bữa 
sáng và giám sát các trò 
chơi buổi sáng bắt đầu lúc 
8:15 sáng.

Chương trình ngoài giờ 
Lions PRIDE cung cấp 
các chương trình học tập 
và giải trí cho học sinh 
Mẫu Giáo đến lớp năm. 
Chương trình này bắt 
đầu ngay sau khi tan học 
và kéo dài đến 6:00 tối. 
Chương trình này bao gồm 
giúp giải bài tập về nhà, 
đọc sách, khiêu vũ, khoa 
học, nghệ thuật và thể 
thao. Có một số chương 
trình ngoài giờ cho học 
sinh ở độ tuổi đi học gần 
khuôn viên trường tại 
các trung tâm Webster và 
Arroyo. Chúng tôi cũng có 
dịch vụ phụ đạo ngoài giờ 
tại trường dành cho các 
học sinh đã xác định.

Có hai Trung Tâm Phát 
Triển Trẻ Em trong khu 
vực kế cận tại Websster 
và Arroyo Viejo, liền kề 
East Oakland Pride. 

Tài Nguyên, Lớp Học Ban 
Ngày Đặc Biệt, Trị Liệu 
Lời Nói và Hoạt Động Trị 
Liệu dành cho học sinh có 
một Kế Hoạch Giáo Dục 
Cá Nhân thích hợp. 

Chương trình Song Ngữ 
Chuyển Tiếp ở Mẫu Giáo 
đến lớp ba và chuyển tiếp 
dành cho học sinh trong 
chương trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu 
Trúc ở lớp ba. E cũng 
cung cấp chương trình 
Phát Triển Tiếng Anh Học 
Thuật theo trình độ cho tất 
cả học sinh. 

Tất cả học sinh đều có thể 
sử dụng phòng máy tính 
và thư viện có nhân viên 
nhà trường phụ trách.

Có một y tá, các tư vấn 
viên sức khỏe tâm thần, 
bác sĩ tâm lý học đường, 
các gia sư, các nhóm tư 
vấn, Trung Tâm Thông 
Tin Dành Cho Gia Đình, 
và các mối quan hệ hợp 
tác cộng đồng tại trường 
chúng tôi. Chúng tôi cũng 
có một sân chơi và dịch 
vụ hỗ trợ giáo dục thể 
chất để có trải nghiệm 
vui chơi an toàn và lành 
mạnh.

Có
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

COMMUNITY UNITED 
(TK-5) 
6701 International 
Boulevard, 94621 
Điện thoại: 639-2850 

8:40 sáng đến 2:55 chiều Có, tại trung tâm 
Lockwood Child 
Development Center.

Chương trình của chúng 
tôi phục vụ học sinh từ 
mẫu giáo đến lớp năm 
đến 6:00 tối mỗi ngày. Các 
dịch vụ được cung cấp bởi 
trung tâm Lockwood Child 
Development Center. 

Có, trung tâm Lockwood 
Child Development Center

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Chương trình Tăng 
Cường Song Ngữ Tiếng 
Tây Ban Nha 50/50

Giáo Dục Năng Khiếu 
và Tài Năng (GATE), 
Chương Trình Title 
I, Chương Trình Arts 
Learning Anchor Grant, 
Âm Nhạc

Tư vấn PALS, Cộng Đồng 
Học Đường Biết Quan 
Tâm, phụ đạo.

Có

CROCKER HIGHLANDS 
(K-5) 
525 Midcrest Road, 94610 
/ Điện thoại: 451-5900 

Lớp một đến lớp năm: 
8:40 sáng - 3:00 chiều, 
Mẫu Giáo: 8:35 sáng - 
2:45 chiều

Chúng tôi có mở một lớp 
tiếng Tây Ban Nha hai 
lần mỗi tuần trước giờ 
học cho học sinh lớp bốn.  
Adventure Time bắt đầu 
chương trình của họ lúc 
7:00 sáng tại trường để 
chăm sóc trước giờ học.

Chúng tôi có mở các 
lớp ngoài giờ có tính phí 
chẳng hạn như kịch nghệ, 
kỹ thuật máy tính, khiêu vũ 
mẫu giáo và Lego. Chúng 
tôi cũng có một chương 
trình can thiệp môn toán 
tại trường dành cho học 
sinh lớp ba đến lớp năm. 
Nhiều học sinh của chúng 
tôi có tham gia chương 
trình Adventure Time, một 
chương trình ngoài giờ 
có tính phí được tổ chức 
tại trường của chúng tôi. 
Trung tâm Lakeshore 
Children's Center và trung 
tâm Jewish Community 
Center, Kids - N- Dance, 
cũng có các chương trình 
ngoài giờ cung cấp dịch vụ 
đưa đón học sinh.

Có các lựa chọn Nhà Trẻ 
tư nhân được cung cấp 
gần khuôn viên trường 
chúng tôi.

Chương trình Asperger's 
Inclusion Program (ASIP) 
tại cơ sở của chúng tôi. 
Ngoài ra, chúng tôi có một 
giáo viên phụ trách Tài 
Nguyên bán thời gian và 
một giáo viên Lời Nói và 
Ngôn Ngữ toàn thời gian. 

Chúng tôi kết hợp môn 
tiếng Tây Ban Nha vào 
ngày học bình thường, 
hai lần mỗi tuần trong ba 
mươi phút dành cho học 
sinh mẫu giáo - lớp 4.

Có các cơ hội rèn luyện 
chẳng hạn như tiếng Tây 
Ban Nha, Nghệ Thuật, 
Nhạc Vocal và Nhạc Cụ, 
Phòng Máy Tính, và Thư 
Viện.  Chúng tôi cũng 
có Hội Đồng Học Sinh, 
Những Người Kiểm Soát 
Xung Đột, và tổ chức 
Young Heroes.

Chúng tôi có nhiều 
chương trình và lựa chọn 
khả dụng khác nhau: 
Chương trình Lunchtime 
Girls Groups, Young 
Heroes, phụ đạo, phụ đạo 
toán, và tư vấn thông qua 
Chương Trình HERO.

Không

EAST OAKLAND PRIDE 
(K-5) 
8000 Birch Street, 94621 
Điện thoại: 636-8217 

8:50 sáng đến 2:55 chiều Chúng tôi cung cấp bữa 
sáng và giám sát các trò 
chơi buổi sáng bắt đầu lúc 
8:15 sáng.

Chương trình ngoài giờ 
Lions PRIDE cung cấp 
các chương trình học tập 
và giải trí cho học sinh 
Mẫu Giáo đến lớp năm. 
Chương trình này bắt 
đầu ngay sau khi tan học 
và kéo dài đến 6:00 tối. 
Chương trình này bao gồm 
giúp giải bài tập về nhà, 
đọc sách, khiêu vũ, khoa 
học, nghệ thuật và thể 
thao. Có một số chương 
trình ngoài giờ cho học 
sinh ở độ tuổi đi học gần 
khuôn viên trường tại 
các trung tâm Webster và 
Arroyo. Chúng tôi cũng có 
dịch vụ phụ đạo ngoài giờ 
tại trường dành cho các 
học sinh đã xác định.

Có hai Trung Tâm Phát 
Triển Trẻ Em trong khu 
vực kế cận tại Websster 
và Arroyo Viejo, liền kề 
East Oakland Pride. 

Tài Nguyên, Lớp Học Ban 
Ngày Đặc Biệt, Trị Liệu 
Lời Nói và Hoạt Động Trị 
Liệu dành cho học sinh có 
một Kế Hoạch Giáo Dục 
Cá Nhân thích hợp. 

Chương trình Song Ngữ 
Chuyển Tiếp ở Mẫu Giáo 
đến lớp ba và chuyển tiếp 
dành cho học sinh trong 
chương trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu 
Trúc ở lớp ba. E cũng 
cung cấp chương trình 
Phát Triển Tiếng Anh Học 
Thuật theo trình độ cho tất 
cả học sinh. 

Tất cả học sinh đều có thể 
sử dụng phòng máy tính 
và thư viện có nhân viên 
nhà trường phụ trách.

Có một y tá, các tư vấn 
viên sức khỏe tâm thần, 
bác sĩ tâm lý học đường, 
các gia sư, các nhóm tư 
vấn, Trung Tâm Thông 
Tin Dành Cho Gia Đình, 
và các mối quan hệ hợp 
tác cộng đồng tại trường 
chúng tôi. Chúng tôi cũng 
có một sân chơi và dịch 
vụ hỗ trợ giáo dục thể 
chất để có trải nghiệm 
vui chơi an toàn và lành 
mạnh.

Có
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 Trường Giờ Làm Việc của 

Nhà Trường
Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

EMERSON (TK-5)

4803 Lawton Avenue 
94609 / Điện thoại: 654-
7373 

8:25 sáng đến 2:45 chiều Có sự giám sát trên sân 
trường bắt đầu lúc 8 giờ 
sáng, cũng như bữa sáng 
được phục vụ tại căn tin 
từ 8 giờ sáng đến 8:25 
sáng khi các lớp học bắt 
đầu.

Chúng tôi có mở một 
chương trình rèn luyện 
ngoài giờ, cung cấp dịch 
vụ phụ đạo, giúp giải bài 
tập về nhà, dạy mỹ thuật 
và các hoạt động thể thao 
có trọng tâm cho học 
sinh. Vui lòng gọi cho văn 
phòng để tìm hiểu thêm 
về nhà cung cấp dịch vụ 
ngoài giờ sẽ cung cấp các 
dịch vụ đó. 

Trung Tâm Nhà Trẻ nằm 
trong khuôn viên trường. 
Ngoài ra, còn có dịch vụ 
Chăm Sóc Trẻ Tư Nhân 
gần khuôn viên trường. 
Vui lòng gọi điện để biết 
thêm thông tin. 

Dịch Vụ Lời Nói, và Tài 
Nguyên được cung cấp 
cho học sinh có các dịch 
vụ thích hợp được cho 
biết trong Kế Hoạch Giáo 
Dục Cá Nhân của các em. 

Cũng có chương trình 
Tiếng Anh Tăng Cường 
Có Cấu Trúc. 

Âm nhạc, nghệ thuật, 
giáo dục thể chất, hợp 
xướng, nghệ thuật và làm 
gốm. Hoạt động rèn luyện 
bổ sung thông qua các 
chương trình ngoài giờ.

Phụ đạo, hỗ trợ giải bài 
tập về nhà.

Không 

ENCOMPASS ACADEMY 
(K-5)

1025 81st Avenue, 94621 
Điện thoại: 639-3350 

Mẫu giáo - 8:30 sáng đến 
2:45 chiều, Lớp một đến 
lớp năm - 8:30 sáng đến 
3:30 chiều.  Chúng tôi có 
Các Ngày Học Tối Thiểu 
cho tất cả cấp lớp, tan 
học sớm lúc 1:05 chiều.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Chương trình Encompass 
Afterschool Scholars phục 
vụ học sinh lớp một đến 
lớp năm. Trọng tâm là giúp 
giải bài tập về nhà và hỗ 
trợ kỹ năng đọc. Nó cũng 
được tăng cường bằng 
các chương trình chẳng 
hạn như khiêu vũ châu 
Phi và Latinh, máy tính, 
thể dục, kiến thức truyền 
thông và làm vườn. Vui 
lòng liên hệ với với nhà 
trường để biết giờ hoạt 
động của chương trình. 

Trung tâm nhà trẻ trong 
khuôn viên trường, vui 
lòng gọi điện để biết chi 
tiết về chương trình này.

Các chương trình gồm có 
Tài Nguyên, Dịch Vụ Dành 
Cho Học Sinh Tự Kỷ và 
Các Lớp Học Ban Ngày 
Đặc Biệt. 

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Âm nhạc, nghệ thuật trực 
quan, làm vườn, thể dục, 
công nghệ và giao tiếp với 
học sinh trong cùng lớp 
học trong hai năm.

Giúp giải bài tập về nhà 
và hỗ trợ môn đọc trong 
chương trình ngoài giờ, 
Chợ Nông Sản Tươi 
Oakland, chương trình tư 
vấn, cũng như các huấn 
luyện viên trong chương 
trình ELA, khoa học và 
công nghệ.

Có

ESPERANZA (K-5)

10315 E Street, 94603 
Điện thoại: 639-3367 

8:30 sáng đến 2:45 chiều Không Có. Các dịch vụ được 
cung cấp từ 2:45 chiều 
đến 6:00 tối dành cho học 
sinh lớp một đến lớp năm. 
(Chúng tôi hoan nghênh 
anh chị em của học sinh 
mẫu giáo.)

Trung tâm Stonehurst 
Child Development Center 
nằm gần khuôn viên 
trường.

Chương Trình Chuyên 
Viên Tài Nguyên và Trị 
Liệu Lời Nói được cung 
cấp cho tất cả học sinh có 
một Kế Hoạch Giáo Dục 
Cá Nhân thích hợp.

Nhà trường có cung cấp 
chương trình tăng cường 
song ngữ ở mẫu giáo - 
lớp 2 và hiện nay có mở 
chương trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc 
có Duy Trì Tiếng Tây Ban 
Nha (về muộn ở lớp 3-5)

Các lớp Công Nghệ Máy 
Tính và viết văn

Phụ đạo ngoài giờ, Bác 
Sĩ Tâm Lý tại trường, 
Công Tác Viên Xã Hội của 
Lincoln Center và Chuyên 
Viên Can Thiệp, Trợ Lý 
Cộng Đồng.

Có

FRANKLIN (K-5)

915 Foothill Boulevard, 
94606 / Điện thoại: 874-
3354

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

East Bay Asian Youth 
Center (EBAYC) có mở 
một chương trình ngoài 
giờ từ lúc tan học đến 6:00 
chiều hàng ngày. Harbor 
Health cũng cung cấp một 
chương trình ngoài giờ và 
dịch vụ đưa đón học sinh.

Không Dịch Vụ Dành Cho Học 
Sinh Khiếm Thính hoặc 
Lãng Tai, Dịch Vụ Tài 
Nguyên và Các Lớp Học 
Ban Ngày Đặc Biệt Dành 
Cho Học Sinh Khuyết Tật 
Nặng

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu 
Trúc, các lớp Song Ngữ 
bằng tiếng Quảng Đông, 
tiếng Việt và tiếng Tây 
Ban Nha

Các lớp nhạc cụ, làm 
vườn, hợp xướng, đàn 
dương cầm, mandolin.

Chương Trình Khoa Học 
ACES, Vừa Học Vừa 
Chơi, phụ đạo ngoài giờ.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

FRED T. KOREMATSU 
DISCOVERY ACADEMY 
(TK-5)

10315 E Street, 94603 
Điện thoại: 639-3377

8:30 sáng đến 2:55 chiều Không, chỉ dành cho các 
học sinh cần can thiệp đã 
xác định.

Các dịch vụ dành cho học 
sinh lớp một đến lớp năm 
từ 3:00 chiều đến 6:00 tối. 

Có dịch vụ. Dịch Vụ Tài Nguyên, Trị 
Liệu Lời Nói, Các Lớp 
Học Ban Ngày Đặc Biệt, 
Các lớp dành cho học 
sinh Nhà Trẻ và Mẫu 
Giáo - lớp 2 có Khuyết Tật 
Nghiêm Trọng.

Có các lớp Song Ngữ 
Tiếng Tây Ban Nha. 
Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Các chương trình máy 
tính Học Tập Kết Hợp.

Các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tâm thần, Câu Lạc 
Bộ Khoa Học Techbridge 
Dành Cho Nữ Sinh, Câu 
Lạc Bộ Các Kỹ Sư Tương 
Lai Dành Cho Nam Sinh 
và Hội Đồng Học Sinh.

Có
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

EMERSON (TK-5)

4803 Lawton Avenue 
94609 / Điện thoại: 654-
7373 

8:25 sáng đến 2:45 chiều Có sự giám sát trên sân 
trường bắt đầu lúc 8 giờ 
sáng, cũng như bữa sáng 
được phục vụ tại căn tin 
từ 8 giờ sáng đến 8:25 
sáng khi các lớp học bắt 
đầu.

Chúng tôi có mở một 
chương trình rèn luyện 
ngoài giờ, cung cấp dịch 
vụ phụ đạo, giúp giải bài 
tập về nhà, dạy mỹ thuật 
và các hoạt động thể thao 
có trọng tâm cho học 
sinh. Vui lòng gọi cho văn 
phòng để tìm hiểu thêm 
về nhà cung cấp dịch vụ 
ngoài giờ sẽ cung cấp các 
dịch vụ đó. 

Trung Tâm Nhà Trẻ nằm 
trong khuôn viên trường. 
Ngoài ra, còn có dịch vụ 
Chăm Sóc Trẻ Tư Nhân 
gần khuôn viên trường. 
Vui lòng gọi điện để biết 
thêm thông tin. 

Dịch Vụ Lời Nói, và Tài 
Nguyên được cung cấp 
cho học sinh có các dịch 
vụ thích hợp được cho 
biết trong Kế Hoạch Giáo 
Dục Cá Nhân của các em. 

Cũng có chương trình 
Tiếng Anh Tăng Cường 
Có Cấu Trúc. 

Âm nhạc, nghệ thuật, 
giáo dục thể chất, hợp 
xướng, nghệ thuật và làm 
gốm. Hoạt động rèn luyện 
bổ sung thông qua các 
chương trình ngoài giờ.

Phụ đạo, hỗ trợ giải bài 
tập về nhà.

Không 

ENCOMPASS ACADEMY 
(K-5)

1025 81st Avenue, 94621 
Điện thoại: 639-3350 

Mẫu giáo - 8:30 sáng đến 
2:45 chiều, Lớp một đến 
lớp năm - 8:30 sáng đến 
3:30 chiều.  Chúng tôi có 
Các Ngày Học Tối Thiểu 
cho tất cả cấp lớp, tan 
học sớm lúc 1:05 chiều.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Chương trình Encompass 
Afterschool Scholars phục 
vụ học sinh lớp một đến 
lớp năm. Trọng tâm là giúp 
giải bài tập về nhà và hỗ 
trợ kỹ năng đọc. Nó cũng 
được tăng cường bằng 
các chương trình chẳng 
hạn như khiêu vũ châu 
Phi và Latinh, máy tính, 
thể dục, kiến thức truyền 
thông và làm vườn. Vui 
lòng liên hệ với với nhà 
trường để biết giờ hoạt 
động của chương trình. 

Trung tâm nhà trẻ trong 
khuôn viên trường, vui 
lòng gọi điện để biết chi 
tiết về chương trình này.

Các chương trình gồm có 
Tài Nguyên, Dịch Vụ Dành 
Cho Học Sinh Tự Kỷ và 
Các Lớp Học Ban Ngày 
Đặc Biệt. 

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Âm nhạc, nghệ thuật trực 
quan, làm vườn, thể dục, 
công nghệ và giao tiếp với 
học sinh trong cùng lớp 
học trong hai năm.

Giúp giải bài tập về nhà 
và hỗ trợ môn đọc trong 
chương trình ngoài giờ, 
Chợ Nông Sản Tươi 
Oakland, chương trình tư 
vấn, cũng như các huấn 
luyện viên trong chương 
trình ELA, khoa học và 
công nghệ.

Có

ESPERANZA (K-5)

10315 E Street, 94603 
Điện thoại: 639-3367 

8:30 sáng đến 2:45 chiều Không Có. Các dịch vụ được 
cung cấp từ 2:45 chiều 
đến 6:00 tối dành cho học 
sinh lớp một đến lớp năm. 
(Chúng tôi hoan nghênh 
anh chị em của học sinh 
mẫu giáo.)

Trung tâm Stonehurst 
Child Development Center 
nằm gần khuôn viên 
trường.

Chương Trình Chuyên 
Viên Tài Nguyên và Trị 
Liệu Lời Nói được cung 
cấp cho tất cả học sinh có 
một Kế Hoạch Giáo Dục 
Cá Nhân thích hợp.

Nhà trường có cung cấp 
chương trình tăng cường 
song ngữ ở mẫu giáo - 
lớp 2 và hiện nay có mở 
chương trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc 
có Duy Trì Tiếng Tây Ban 
Nha (về muộn ở lớp 3-5)

Các lớp Công Nghệ Máy 
Tính và viết văn

Phụ đạo ngoài giờ, Bác 
Sĩ Tâm Lý tại trường, 
Công Tác Viên Xã Hội của 
Lincoln Center và Chuyên 
Viên Can Thiệp, Trợ Lý 
Cộng Đồng.

Có

FRANKLIN (K-5)

915 Foothill Boulevard, 
94606 / Điện thoại: 874-
3354

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

East Bay Asian Youth 
Center (EBAYC) có mở 
một chương trình ngoài 
giờ từ lúc tan học đến 6:00 
chiều hàng ngày. Harbor 
Health cũng cung cấp một 
chương trình ngoài giờ và 
dịch vụ đưa đón học sinh.

Không Dịch Vụ Dành Cho Học 
Sinh Khiếm Thính hoặc 
Lãng Tai, Dịch Vụ Tài 
Nguyên và Các Lớp Học 
Ban Ngày Đặc Biệt Dành 
Cho Học Sinh Khuyết Tật 
Nặng

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu 
Trúc, các lớp Song Ngữ 
bằng tiếng Quảng Đông, 
tiếng Việt và tiếng Tây 
Ban Nha

Các lớp nhạc cụ, làm 
vườn, hợp xướng, đàn 
dương cầm, mandolin.

Chương Trình Khoa Học 
ACES, Vừa Học Vừa 
Chơi, phụ đạo ngoài giờ.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

FRED T. KOREMATSU 
DISCOVERY ACADEMY 
(TK-5)

10315 E Street, 94603 
Điện thoại: 639-3377

8:30 sáng đến 2:55 chiều Không, chỉ dành cho các 
học sinh cần can thiệp đã 
xác định.

Các dịch vụ dành cho học 
sinh lớp một đến lớp năm 
từ 3:00 chiều đến 6:00 tối. 

Có dịch vụ. Dịch Vụ Tài Nguyên, Trị 
Liệu Lời Nói, Các Lớp 
Học Ban Ngày Đặc Biệt, 
Các lớp dành cho học 
sinh Nhà Trẻ và Mẫu 
Giáo - lớp 2 có Khuyết Tật 
Nghiêm Trọng.

Có các lớp Song Ngữ 
Tiếng Tây Ban Nha. 
Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Các chương trình máy 
tính Học Tập Kết Hợp.

Các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tâm thần, Câu Lạc 
Bộ Khoa Học Techbridge 
Dành Cho Nữ Sinh, Câu 
Lạc Bộ Các Kỹ Sư Tương 
Lai Dành Cho Nam Sinh 
và Hội Đồng Học Sinh.

Có
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 Trường Giờ Làm Việc của 

Nhà Trường
Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

FRUITVALE (K-5)

3200 Boston Avenue, 
94602 / Điện thoại: 535-
2840 

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Chương trình Learning for 
Life cung cấp các dịch vụ 
ngoài giờ hàng ngày đến 
5:30 chiều dành cho học 
sinh lớp một đến lớp năm.

Có Trung Tâm Phát Triển 
Trẻ Em trong khuôn viên 
trường. Vui lòng liên hệ 
với chương trình để biết 
thông tin chi tiết.

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Có các lớp Song Ngữ 
Tiếng Tây Ban Nha. 
Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Các chương trình rèn 
luyện ngoài giờ.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

FUTURES (K-5)

6701 International 
Boulevard, 94621 
Điện thoại: 636-0520 

8:15 sáng đến 2:35 chiều Không Có, trường ngoài giờ này 
phục vụ khoảng 100 học 
sinh của Futures. 

Trung tâm Lockwood 
Child Development Center 
trong khuôn viên trường.

Tài Nguyên, Dung Hòa, 
Dịch Vụ Trị Liệu Lời Nói 
và Ngôn Ngữ, Chương 
Trình Asperger's Inclusion 
(ASIP).

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Afterschool Academy sẽ 
chú trọng vào khoa học.

Dịch Vụ Tư Vấn của East 
Bay Agency for Children 
(EBAC), Các Nhóm Rèn 
Luyện Kỹ Năng Xã Hội và 
tư vấn cá nhân thông qua 
bác sĩ tâm lý học đường

Có

GARFIELD (TK-5)

1640 22nd Avenue, 94606 
/ Điện thoại: 535-2860

8:40 sáng đến 3:00 chiều Không Có hai chương trình ngoài 
giờ. Oakland Parks and 
Recreation cung cấp dịch 
vụ phụ đạo và hoạt động 
rèn luyện thể thao cho học 
sinh lớp một đến lớp năm 
bắt đầu từ lúc tan học và 
kết thúc lúc 5:00 chiều. 
Garfield cũng hợp tác với 
EBAYC, cung cấp dịch vụ 
phụ đạo, một chương trình 
chú trọng khoa học và 
hoạt động rèn luyện cho 
học sinh lớp hai đến lớp 
năm. Chương trình cũng 
bắt đầu vào cuối ngày. 

Chúng tôi có mở một lớp 
Nhà Trẻ do tiểu bang điều 
hành. Lớp học này được 
chia thành một chương 
trình Sáng kéo dài nửa 
ngày đầu tiên và một 
chương trình Chiều. Học 
sinh có thể ghi danh tham 
gia học nửa ngày. Đây 
không phải là một chương 
trình cả ngày. 

Tài Nguyên Giáo Dục 
Đặc Biệt, Dung Hòa Hoàn 
Chỉnh, và Dịch Vụ Trị Liệu 
Lời Nói và Ngôn Ngữ 
dành cho học sinh có Kế 
Hoạch Giáo Dục Cá Nhân

Chương trình Song 
Ngữ Tiếng Tây Ban Nha 
chuyển tiếp về sớm từ 
Mẫu Giáo đến Lớp Ba.

Có. Hỏi văn phòng để tìm 
hiểu thêm về các chương 
trình này.

Garfield tin rằng quá trình 
học tập bắt đầu bằng một 
tư duy lành mạnh và thân 
thể khỏe mạnh và chúng 
tôi chăm sóc cho học sinh 
toàn diện. Để hỗ trợ học 
sinh đưa ra quyết định 
đúng đắn, nhà trường 
thực hiện Hỗ Trợ Can 
Thiệp Hành Vi Tích Cực. 
Để đáp ứng nhu cầu Xã 
Hội/Tình Cảm của học 
sinh, cán bộ nhân viên 
của Garfield được đào 
tạo trong chương trình 
Cộng Đồng Học Đường 
Biết Quan Tâm. Garfield 
có cung cấp các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe 
tâm thần cho học sinh bị 
thương tổn hoặc có nhu 
cầu tư vấn.

Có

GLENVIEW (K-5)

4215 La Cresta Avenue, 
94602 / Điện thoại: 531-
6677 Fax: 531-6668

Mẫu giáo - 8:15 sáng đến 
2:30chiều, Lớp một đến 
lớp năm - 8:30 sáng đến 
2:45 chiều.

Adventure Time có cung 
cấp dịch vụ chăm sóc 
trước giờ học trong khuôn 
viên trường bắt đầu lúc 7 
giờ sáng.

Glenview có mở hai 
chương trình ngoài giờ 
trong khuôn viên trường. 
Adventure Time (AT) cung 
cấp dịch vụ chăm sóc 
trước và sau giờ học từ 
7:00 sáng đến 6:00 tối. AT 
có thể đáp ứng lịch chăm 
sóc linh hoạt. Chương 
trình Learning Spot (TLS) 
cung cấp dịch vụ chăm 
sóc ngoài giờ đến 6:00 
tối. Yêu cầu học sinh theo 
học chương trình TLS 
mỗi ngày đến 5:30 chiều. 
Có vô số nhà cung cấp 
dịch vụ ngoài giờ phục 
vụ trường chúng tôi. Các 
nhà cung cấp này bao 
gồm Dimond Park and 
Recreation, Lakshore 
Children's Center và 
Studio One. 

Glenview cung cấp dịch 
vụ nhà trẻ dành cho học 
sinh nào bị khuyết tật 
chính là Khiếm Thị. Có 
một số trung tâm gần 
trường. 

Chúng tôi có các học sinh 
có khuyết tật chính là 
khiếm thị từ cấp nhà trẻ 
đến lớp 5. Chúng tôi có 
các môi trường học khác 
nhau tùy vào dịch vụ cần 
thiết và Kế Hoạch Giáo 
Dục Cá Nhân của học 
sinh. 

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Nghệ Thuật, Công Nghệ 
Máy Tính, Hợp Xướng/
Ban Nhạc, các dịch vụ bổ 
sung theo chương trình 
Title 1.

Công Lý Phục Hồi, Hỗ Trợ 
Can Thiệp Hành Vi Tích 
Cực, các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe tâm thần, 
phát triển kỹ năng lãnh 
đạo của học sinh, chương 
trình Roots of Empathy, 
cũng như nhiều dịch vụ 
can thiệp và hỗ trợ ở nhà 
khác nhau.

Có
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

FRUITVALE (K-5)

3200 Boston Avenue, 
94602 / Điện thoại: 535-
2840 

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Chương trình Learning for 
Life cung cấp các dịch vụ 
ngoài giờ hàng ngày đến 
5:30 chiều dành cho học 
sinh lớp một đến lớp năm.

Có Trung Tâm Phát Triển 
Trẻ Em trong khuôn viên 
trường. Vui lòng liên hệ 
với chương trình để biết 
thông tin chi tiết.

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Có các lớp Song Ngữ 
Tiếng Tây Ban Nha. 
Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Các chương trình rèn 
luyện ngoài giờ.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

FUTURES (K-5)

6701 International 
Boulevard, 94621 
Điện thoại: 636-0520 

8:15 sáng đến 2:35 chiều Không Có, trường ngoài giờ này 
phục vụ khoảng 100 học 
sinh của Futures. 

Trung tâm Lockwood 
Child Development Center 
trong khuôn viên trường.

Tài Nguyên, Dung Hòa, 
Dịch Vụ Trị Liệu Lời Nói 
và Ngôn Ngữ, Chương 
Trình Asperger's Inclusion 
(ASIP).

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Afterschool Academy sẽ 
chú trọng vào khoa học.

Dịch Vụ Tư Vấn của East 
Bay Agency for Children 
(EBAC), Các Nhóm Rèn 
Luyện Kỹ Năng Xã Hội và 
tư vấn cá nhân thông qua 
bác sĩ tâm lý học đường

Có

GARFIELD (TK-5)

1640 22nd Avenue, 94606 
/ Điện thoại: 535-2860

8:40 sáng đến 3:00 chiều Không Có hai chương trình ngoài 
giờ. Oakland Parks and 
Recreation cung cấp dịch 
vụ phụ đạo và hoạt động 
rèn luyện thể thao cho học 
sinh lớp một đến lớp năm 
bắt đầu từ lúc tan học và 
kết thúc lúc 5:00 chiều. 
Garfield cũng hợp tác với 
EBAYC, cung cấp dịch vụ 
phụ đạo, một chương trình 
chú trọng khoa học và 
hoạt động rèn luyện cho 
học sinh lớp hai đến lớp 
năm. Chương trình cũng 
bắt đầu vào cuối ngày. 

Chúng tôi có mở một lớp 
Nhà Trẻ do tiểu bang điều 
hành. Lớp học này được 
chia thành một chương 
trình Sáng kéo dài nửa 
ngày đầu tiên và một 
chương trình Chiều. Học 
sinh có thể ghi danh tham 
gia học nửa ngày. Đây 
không phải là một chương 
trình cả ngày. 

Tài Nguyên Giáo Dục 
Đặc Biệt, Dung Hòa Hoàn 
Chỉnh, và Dịch Vụ Trị Liệu 
Lời Nói và Ngôn Ngữ 
dành cho học sinh có Kế 
Hoạch Giáo Dục Cá Nhân

Chương trình Song 
Ngữ Tiếng Tây Ban Nha 
chuyển tiếp về sớm từ 
Mẫu Giáo đến Lớp Ba.

Có. Hỏi văn phòng để tìm 
hiểu thêm về các chương 
trình này.

Garfield tin rằng quá trình 
học tập bắt đầu bằng một 
tư duy lành mạnh và thân 
thể khỏe mạnh và chúng 
tôi chăm sóc cho học sinh 
toàn diện. Để hỗ trợ học 
sinh đưa ra quyết định 
đúng đắn, nhà trường 
thực hiện Hỗ Trợ Can 
Thiệp Hành Vi Tích Cực. 
Để đáp ứng nhu cầu Xã 
Hội/Tình Cảm của học 
sinh, cán bộ nhân viên 
của Garfield được đào 
tạo trong chương trình 
Cộng Đồng Học Đường 
Biết Quan Tâm. Garfield 
có cung cấp các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe 
tâm thần cho học sinh bị 
thương tổn hoặc có nhu 
cầu tư vấn.

Có

GLENVIEW (K-5)

4215 La Cresta Avenue, 
94602 / Điện thoại: 531-
6677 Fax: 531-6668

Mẫu giáo - 8:15 sáng đến 
2:30chiều, Lớp một đến 
lớp năm - 8:30 sáng đến 
2:45 chiều.

Adventure Time có cung 
cấp dịch vụ chăm sóc 
trước giờ học trong khuôn 
viên trường bắt đầu lúc 7 
giờ sáng.

Glenview có mở hai 
chương trình ngoài giờ 
trong khuôn viên trường. 
Adventure Time (AT) cung 
cấp dịch vụ chăm sóc 
trước và sau giờ học từ 
7:00 sáng đến 6:00 tối. AT 
có thể đáp ứng lịch chăm 
sóc linh hoạt. Chương 
trình Learning Spot (TLS) 
cung cấp dịch vụ chăm 
sóc ngoài giờ đến 6:00 
tối. Yêu cầu học sinh theo 
học chương trình TLS 
mỗi ngày đến 5:30 chiều. 
Có vô số nhà cung cấp 
dịch vụ ngoài giờ phục 
vụ trường chúng tôi. Các 
nhà cung cấp này bao 
gồm Dimond Park and 
Recreation, Lakshore 
Children's Center và 
Studio One. 

Glenview cung cấp dịch 
vụ nhà trẻ dành cho học 
sinh nào bị khuyết tật 
chính là Khiếm Thị. Có 
một số trung tâm gần 
trường. 

Chúng tôi có các học sinh 
có khuyết tật chính là 
khiếm thị từ cấp nhà trẻ 
đến lớp 5. Chúng tôi có 
các môi trường học khác 
nhau tùy vào dịch vụ cần 
thiết và Kế Hoạch Giáo 
Dục Cá Nhân của học 
sinh. 

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Nghệ Thuật, Công Nghệ 
Máy Tính, Hợp Xướng/
Ban Nhạc, các dịch vụ bổ 
sung theo chương trình 
Title 1.

Công Lý Phục Hồi, Hỗ Trợ 
Can Thiệp Hành Vi Tích 
Cực, các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe tâm thần, 
phát triển kỹ năng lãnh 
đạo của học sinh, chương 
trình Roots of Empathy, 
cũng như nhiều dịch vụ 
can thiệp và hỗ trợ ở nhà 
khác nhau.

Có
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 Trường Giờ Làm Việc của 

Nhà Trường
Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

GLOBAL FAMILY (TK-5)

2035 40th Avenue, 94601 
Điện thoại: 879-1280 

Trường chúng tôi học từ 
8:30 sáng đến 3:00 chiều, 
tan học sớm lúc 1:15 vào 
các ngày học tối thiểu.

Từ 8:00 sáng đến 8:30 
sáng, chúng tôi phục vụ 
bữa sáng tại căn tin. Tất 
cả học sinh được ăn sáng 
và ăn trưa miễn phí.

Các chương trình ngoài 
giờ được cung cấp cho 
các lớp từ mẫu giáo đến 
lớp năm. Vui lòng hỏi văn 
phòng để biết chi tiết.

Không Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Chương trình Tăng 
Cường Song Ngữ Tiếng 
Tây Ban Nha-Tiếng Anh

Lớp máy tính, phòng thí 
nghiệm khoa học

Chương trình Second 
Step and Mindfullness.

Có

GRASS VALLEY (TK-5)

4720 Dunkirk Avenue, 
94605 / Điện thoại: 636-
4653 

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Dịch vụ chăm sóc ngoài 
giờ được cung cấp cho tất 
cả học sinh. Vui lòng liên 
hệ với văn phòng để biết 
thêm thông tin. 

Có dịch vụ chăm sóc trẻ 
tư nhân trong hoặc gần 
khuôn viên trường. 

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Giảng dạy nghệ thuật trực 
quan và trình diễn.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

GREENLEAF (TK-8)

6328 East 17th Street, 
94621 / Điện thoại: 636-
1400 

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Dịch vụ chăm sóc ngoài 
giờ được cung cấp bởi 
BACR cho tất cả cấp lớp 
đến 5:30 chiều. 

Có một Trung Tâm Phát 
Triển Trẻ Em. Vui lòng liên 
hệ với chương trình để 
biết thêm thông tin.

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Có các lớp Song Ngữ 
Tiếng Tây Ban Nha. 
Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có

HILLCREST (K-8) 

30 Marguerite Drive, 
94618 / Điện thoại: 879-
1270 

8:30 sáng đến 3:00 chiều Adventure Time cung cấp 
dịch vụ chăm sóc trước 
giờ học. Đưa học sinh 
đến sớm lúc 7:00 sáng.

Tất cả các chương trình 
ngoài giờ được cung cấp 
có tính phí. Chúng tôi có 
hợp đồng với Adventure 
Time, họ cung cấp dịch vụ 
hàng ngày đến 6:00 tối cho 
tất cả học sinh.

Không Các Dịch Vụ Tài Nguyên, 
Dịch Vụ Trị Liệu Lời Nói 
và Ngôn Ngữ, Hoạt Động 
Trị Liệu và Chương Trình 
Asperger's Inclusion 
(ASIP)

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu 
Trúc.

Âm Nhạc, Nghệ Thuật, 
Giáo Dục Thể Chất, Rèn 
Luyện Mẫu Giáo, và công 
nghệ máy tính.

Chúng tôi là một trường 
Cộng Đồng Học Đường 
Biết Quan Tâm (CSC).

Không

HOOVER (TK-5)

890 Brockhurst Street, 
94608 / Điện thoại: 879-
1700 

8:30 sáng đến 2:45 chiều. Chúng tôi phục vụ bữa 
sáng lúc 8:00 sáng.

Hoover có mở một 
chương trình ngoài giờ 
trong khuôn viên trường 
(Hoover All-Stars) phục vụ 
học sinh từ mẫu giáo đến 
lớp năm. Hoover All Stars 
hợp tác với các tổ chức 
khác nhau chẳng hạn như 
Brothers on the Rise, SES, 
Oakland Parents Together 
và Attitudinal Healing and 
Connection để cung cấp 
cho học sinh các lớp học 
như: nấu ăn, Hip-Hop, thời 
trang, Giáo Dục Thể Chất, 
khoa học và dinh dưỡng. 
Cũng có các chương trình 
ngoài giờ gần Hoover. 
Harriet Tubman phục vụ 
học sinh từ mẫu giáo đến 
lớp hai: Các Câu Lạc Bộ 
Nam và Nữ Sinh và trung 
tâm Willie Keys Recreation 
Center cung cấp các 
chương trình ngoài giờ 
cho học sinh mẫu giáo đến 
lớp năm. 

Các lựa chọn dịch vụ 
Nhà Trẻ được cung cấp 
cho học sinh gần Hoover. 
Harriet Tubman có cung 
cấp các lựa chọn chăm 
sóc Nhà Trẻ cho các gia 
đình. Nhiều học sinh mẫu 
giáo của chúng tôi được 
lên lớp từ các lớp Nhà Trẻ 
của Harriet Tubman. 

Chúng tôi có mở một số 
chương trình Giáo Dục 
Đặc Biệt bao gồm các 
Dịch Vụ Tài Nguyện và Trị 
Liệu Lời Nói tùy vào nhu 
cầu trên Kế Hoạch Giáo 
Dục Cá Nhân của học 
sinh. 

Các học sinh là Người 
Học Tiếng Anh của chúng 
tôi được học Phát Triển 
Tiếng Anh năm lần mỗi 
tuần trong 30 phút mỗi 
ngày. Các em được xếp 
lớp tùy vào trình độ thành 
thạo của các em.

Học sinh của chúng tôi có 
cơ hội tham gia các hoạt 
động rèn luyện khác nhau 
trong ngày. Có các lớp 
làm vườn, máy tính, khoa 
học, thư viện, nấu ăn, và 
âm nhạc, cũng như các 
câu lạc bộ khoa học và 
làm vườn.

Hoover cung cấp các 
chương trình hỗ trợ học 
sinh khác nhau chẳng 
hạn như phụ đạo với 
Các Dịch Vụ Giáo Dục 
Bổ Sung (Supplemental 
Educational Services, 
SES), Đào Tạo Thực Tiễn 
Tối Ưu (Optimum Practical 
Training, OPT), mạng lưới 
Đức Tin, và chương trình 
Jair Learning. Chúng tôi 
có một Y Tá tại chỗ hai 
lần mỗi tuần, tư vấn viên 
PALS, tư vấn viên liên lạc, 
nhà trị liệu lời nói, và giáo 
viên phụ trách tài nguyên. 
Nếu học sinh có mâu 
thuẫn với nhau, chúng 
tôi cũng có quy trình Hòa 
Giải Đồng Cấp để giúp 
giải quyết vấn đề. Hoover 
cũng có một tổ chức 
Chính Quyền Học Sinh & 
Tuần Tra Bảo An.

Có
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

GLOBAL FAMILY (TK-5)

2035 40th Avenue, 94601 
Điện thoại: 879-1280 

Trường chúng tôi học từ 
8:30 sáng đến 3:00 chiều, 
tan học sớm lúc 1:15 vào 
các ngày học tối thiểu.

Từ 8:00 sáng đến 8:30 
sáng, chúng tôi phục vụ 
bữa sáng tại căn tin. Tất 
cả học sinh được ăn sáng 
và ăn trưa miễn phí.

Các chương trình ngoài 
giờ được cung cấp cho 
các lớp từ mẫu giáo đến 
lớp năm. Vui lòng hỏi văn 
phòng để biết chi tiết.

Không Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Chương trình Tăng 
Cường Song Ngữ Tiếng 
Tây Ban Nha-Tiếng Anh

Lớp máy tính, phòng thí 
nghiệm khoa học

Chương trình Second 
Step and Mindfullness.

Có

GRASS VALLEY (TK-5)

4720 Dunkirk Avenue, 
94605 / Điện thoại: 636-
4653 

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Dịch vụ chăm sóc ngoài 
giờ được cung cấp cho tất 
cả học sinh. Vui lòng liên 
hệ với văn phòng để biết 
thêm thông tin. 

Có dịch vụ chăm sóc trẻ 
tư nhân trong hoặc gần 
khuôn viên trường. 

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Giảng dạy nghệ thuật trực 
quan và trình diễn.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

GREENLEAF (TK-8)

6328 East 17th Street, 
94621 / Điện thoại: 636-
1400 

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Dịch vụ chăm sóc ngoài 
giờ được cung cấp bởi 
BACR cho tất cả cấp lớp 
đến 5:30 chiều. 

Có một Trung Tâm Phát 
Triển Trẻ Em. Vui lòng liên 
hệ với chương trình để 
biết thêm thông tin.

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Có các lớp Song Ngữ 
Tiếng Tây Ban Nha. 
Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có

HILLCREST (K-8) 

30 Marguerite Drive, 
94618 / Điện thoại: 879-
1270 

8:30 sáng đến 3:00 chiều Adventure Time cung cấp 
dịch vụ chăm sóc trước 
giờ học. Đưa học sinh 
đến sớm lúc 7:00 sáng.

Tất cả các chương trình 
ngoài giờ được cung cấp 
có tính phí. Chúng tôi có 
hợp đồng với Adventure 
Time, họ cung cấp dịch vụ 
hàng ngày đến 6:00 tối cho 
tất cả học sinh.

Không Các Dịch Vụ Tài Nguyên, 
Dịch Vụ Trị Liệu Lời Nói 
và Ngôn Ngữ, Hoạt Động 
Trị Liệu và Chương Trình 
Asperger's Inclusion 
(ASIP)

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu 
Trúc.

Âm Nhạc, Nghệ Thuật, 
Giáo Dục Thể Chất, Rèn 
Luyện Mẫu Giáo, và công 
nghệ máy tính.

Chúng tôi là một trường 
Cộng Đồng Học Đường 
Biết Quan Tâm (CSC).

Không

HOOVER (TK-5)

890 Brockhurst Street, 
94608 / Điện thoại: 879-
1700 

8:30 sáng đến 2:45 chiều. Chúng tôi phục vụ bữa 
sáng lúc 8:00 sáng.

Hoover có mở một 
chương trình ngoài giờ 
trong khuôn viên trường 
(Hoover All-Stars) phục vụ 
học sinh từ mẫu giáo đến 
lớp năm. Hoover All Stars 
hợp tác với các tổ chức 
khác nhau chẳng hạn như 
Brothers on the Rise, SES, 
Oakland Parents Together 
và Attitudinal Healing and 
Connection để cung cấp 
cho học sinh các lớp học 
như: nấu ăn, Hip-Hop, thời 
trang, Giáo Dục Thể Chất, 
khoa học và dinh dưỡng. 
Cũng có các chương trình 
ngoài giờ gần Hoover. 
Harriet Tubman phục vụ 
học sinh từ mẫu giáo đến 
lớp hai: Các Câu Lạc Bộ 
Nam và Nữ Sinh và trung 
tâm Willie Keys Recreation 
Center cung cấp các 
chương trình ngoài giờ 
cho học sinh mẫu giáo đến 
lớp năm. 

Các lựa chọn dịch vụ 
Nhà Trẻ được cung cấp 
cho học sinh gần Hoover. 
Harriet Tubman có cung 
cấp các lựa chọn chăm 
sóc Nhà Trẻ cho các gia 
đình. Nhiều học sinh mẫu 
giáo của chúng tôi được 
lên lớp từ các lớp Nhà Trẻ 
của Harriet Tubman. 

Chúng tôi có mở một số 
chương trình Giáo Dục 
Đặc Biệt bao gồm các 
Dịch Vụ Tài Nguyện và Trị 
Liệu Lời Nói tùy vào nhu 
cầu trên Kế Hoạch Giáo 
Dục Cá Nhân của học 
sinh. 

Các học sinh là Người 
Học Tiếng Anh của chúng 
tôi được học Phát Triển 
Tiếng Anh năm lần mỗi 
tuần trong 30 phút mỗi 
ngày. Các em được xếp 
lớp tùy vào trình độ thành 
thạo của các em.

Học sinh của chúng tôi có 
cơ hội tham gia các hoạt 
động rèn luyện khác nhau 
trong ngày. Có các lớp 
làm vườn, máy tính, khoa 
học, thư viện, nấu ăn, và 
âm nhạc, cũng như các 
câu lạc bộ khoa học và 
làm vườn.

Hoover cung cấp các 
chương trình hỗ trợ học 
sinh khác nhau chẳng 
hạn như phụ đạo với 
Các Dịch Vụ Giáo Dục 
Bổ Sung (Supplemental 
Educational Services, 
SES), Đào Tạo Thực Tiễn 
Tối Ưu (Optimum Practical 
Training, OPT), mạng lưới 
Đức Tin, và chương trình 
Jair Learning. Chúng tôi 
có một Y Tá tại chỗ hai 
lần mỗi tuần, tư vấn viên 
PALS, tư vấn viên liên lạc, 
nhà trị liệu lời nói, và giáo 
viên phụ trách tài nguyên. 
Nếu học sinh có mâu 
thuẫn với nhau, chúng 
tôi cũng có quy trình Hòa 
Giải Đồng Cấp để giúp 
giải quyết vấn đề. Hoover 
cũng có một tổ chức 
Chính Quyền Học Sinh & 
Tuần Tra Bảo An.

Có
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 Trường Giờ Làm Việc của 

Nhà Trường
Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

HORACE MANN (TK-5)

5222 Ygnacio Avenue, 
94601 / Điện thoại: 879-
1360 

8:30 sáng đến 2:45 chiều Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có dịch vụ chăm sóc ngoài 
giờ dành cho mọi cấp lớp. 
Vui lòng gọi điện cho văn 
phòng để biết thông tin về 
chương trình.

Không Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có phụ đạo Ngữ Văn Anh 
và toán khi cần thiết.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

HOWARD (K-5)

8755 Fontaine Street, 
94605 / Điện thoại: 639-
3244 

8:30 sáng đến 2:40 chiều Không Chương trình ngoài giờ 
của Howard phục vụ học 
sinh từ lớp một đến lớp 
năm. Chúng tôi sẽ hợp 
tác với tổ chức Ujimaa 
Foundation of Blu Pride.

Có một chương trình 
Nhà Trẻ trong khuôn viên 
trường phục vụ các em 3 
và 4 tuổi. Giờ học từ 8:00 
sáng đến 11:30 sáng. 

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Các Lớp Học Ban 
Ngày Đặc Biệt

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Máy Tính (Sci-Learn), Âm 
Nhạc, Giáo Dục Thể Chất.

Ann Martin Center Có

INTERNATIONAL 
COMMUNITY (K-5)

2825 International Blvd, 
94601 / Điện thoại: 532-
5400 

8:40 sáng đến 3:15 chiều Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Các dịch vụ chương trình 
ngoài giờ được cung cấp 
cho tất cả cấp lớp. Vui 
lòng liên hệ với văn phòng 
nhà trường để biết thêm 
thông tin. 

Trung Tâm Nhà Trẻ trong 
Khuôn Viên trường, vui 
lòng gọi cho chương trình 
để biết thêm thông tin.

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Có các lớp Song Ngữ 
Tiếng Tây Ban Nha. 
Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có

JOAQUIN MILLER (K-5)

5525 Ascot Drive, 94611 
Điện thoại: 531-6688 

Mẫu giáo, bắt đầu lúc 8:00 
sáng và kết thúc lúc 2:20 
chiều. Các lớp 1-5 bắt đầu 
lúc 8:30 sáng và kết thúc 
lúc 2:50 chiều.

Dịch vụ chăm sóc trẻ 
Adventure Time (AT) dành 
cho học sinh. AT mở cửa 
lúc 7:00 sáng và đóng 
cửa lúc 6:00 tối AT cung 
cấp nhiều hoạt động đa 
dạng dành cho mọi lứa 
tuổi. Chương trình này có 
tính phí. Chương trình này 
chỗ hạn chế và nên đăng 
ký sớm.

Adventure Time (AT) cung 
cấp các dịch vụ ngoài giờ 
đến 6:00 tối. Chương trình 
này cung cấp nhiều hoạt 
động đa dạng cho mọi lứa 
tuổi và có tính phí. Nên 
đăng ký sớm. East Bay 
Jewish Community Center 
(JCC) cung cấp  các 
chương trình ngoài giờ 
bổ sung. Có dịch vụ đưa 
đón của JCC dành cho 
học sinh. Truy cập www.
jcceastbay.org để tìm hiểu 
thêm về chương trình.

Không Các chương trình gồm 
có Asperger's Inclusion 
Program (ASIP), Lớp Học 
Ban Ngày Đặc Biệt dành 
cho học sinh 4/5, Hỗ trợ 
tài nguyên, Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ, Trị Liệu 
Bằng Hoạt Động Vui Chơi 
dành cho các học sinh 
nào có nhu cầu được cho 
biết trên Kế Hoạch Giáo 
Dục Cá Nhân.

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Có nhiều chương trình 
rèn luyện học tập cả trong 
lẫn ngoài giờ học.  Học 
sinh của chúng tôi có cơ 
hội tham gia các lớp Nghệ 
Thuật, Khoa Học, Giáo 
Dục Thể Chất, Thư Viện, 
và Máy Tính. Ngoài giờ 
học chúng tôi có trên 20 
lớp Rèn Luyện để chọn. 
Các lớp này có tính phí, 
và bao gồm Ngôn Ngữ, 
Nấu Ăn, Nghệ Thuật, Âm 
Nhạc, Khiêu Vũ, Leo Núi, 
Thể Thao, Viết Văn, Nói, 
và nhiều hoạt động khác.

Có nhiều cấp dịch vụ hỗ 
trợ bổ sung dành cho các 
học sinh của chúng tôi.  
Chúng tôi có cung cấp 
dịch vụ phụ đạo, các lớp 
Tư Vấn, Hỗ Trợ Can Thiệp 
Hành Vi Tích Cực, và dịch 
vụ hỗ trợ chăm sóc sức 
khỏe tâm thần.

Không 

KAISER (K-5)

25 South Hill Court, 94618 
/ Điện thoại: 549-4900 

8:40 sáng đến 2:55 chiều Dịch vụ Chăm Sóc 
Ban Ngày kéo dài của 
Adventure Time được 
cung cấp trong khuôn 
viên trường.

Dịch vụ chăm sóc 
ban ngày kéo dài của 
Adventure Time được 
cung cấp hàng ngày. Vui 
lòng kiểm tra giờ hoạt 
động. 

Không. Tài Nguyên và Dịch Vụ Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu 
Trúc. Vui lòng hỏi về các 
dịch vụ khác. 

Cờ Vua, Máy Tính, Nghệ 
Thuật, Khiêu Vũ.

Chương Trình Roots of 
Empathy

Không

LA ESCUELITA (TK-5)

1050 Second Avenue, 
94606 / Điện thoại: 874-
7762

8:40 sáng đến 2:55 chiều Không East Bay Asian Youth 
Center (EBAYC) phục vụ 
học sinh lớp hai đến lớp 
năm từ 2:55 chiều đến 
6:00 tối. 

Không. Lớp Học Ban Ngày Đặc 
Biệt và Dịch Vụ Chuyên 
Viên Tài Nguyên dành 
cho học sinh có Kế Hoạch 
Giáo Dục Cá Nhân thích 
hợp

Chương Trình Song Ngữ 
Tiếng Tây Ban Nha Về 
Sớm dành cho mẫu giáo - 
lớp 2, Chương Trình Dành 
Cho Học Sinh Mới.

Các Chương Trình Công 
Nghệ Máy Tính, Giáo Dục 
Năng Khiếu và Tài Năng, 
Các Chuyến Dã Ngoại.

Chương trình Playworks 
Student Leadership và 
chương trình Junior 
Coaches, tuần tra bảo an, 
Phòng Khám Sức Khỏe 
Thanh Thiếu Niên trong 
khuôn viên trường chúng 
tôi.

Có
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

HORACE MANN (TK-5)

5222 Ygnacio Avenue, 
94601 / Điện thoại: 879-
1360 

8:30 sáng đến 2:45 chiều Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có dịch vụ chăm sóc ngoài 
giờ dành cho mọi cấp lớp. 
Vui lòng gọi điện cho văn 
phòng để biết thông tin về 
chương trình.

Không Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có phụ đạo Ngữ Văn Anh 
và toán khi cần thiết.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

HOWARD (K-5)

8755 Fontaine Street, 
94605 / Điện thoại: 639-
3244 

8:30 sáng đến 2:40 chiều Không Chương trình ngoài giờ 
của Howard phục vụ học 
sinh từ lớp một đến lớp 
năm. Chúng tôi sẽ hợp 
tác với tổ chức Ujimaa 
Foundation of Blu Pride.

Có một chương trình 
Nhà Trẻ trong khuôn viên 
trường phục vụ các em 3 
và 4 tuổi. Giờ học từ 8:00 
sáng đến 11:30 sáng. 

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Các Lớp Học Ban 
Ngày Đặc Biệt

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Máy Tính (Sci-Learn), Âm 
Nhạc, Giáo Dục Thể Chất.

Ann Martin Center Có

INTERNATIONAL 
COMMUNITY (K-5)

2825 International Blvd, 
94601 / Điện thoại: 532-
5400 

8:40 sáng đến 3:15 chiều Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Các dịch vụ chương trình 
ngoài giờ được cung cấp 
cho tất cả cấp lớp. Vui 
lòng liên hệ với văn phòng 
nhà trường để biết thêm 
thông tin. 

Trung Tâm Nhà Trẻ trong 
Khuôn Viên trường, vui 
lòng gọi cho chương trình 
để biết thêm thông tin.

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Có các lớp Song Ngữ 
Tiếng Tây Ban Nha. 
Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có

JOAQUIN MILLER (K-5)

5525 Ascot Drive, 94611 
Điện thoại: 531-6688 

Mẫu giáo, bắt đầu lúc 8:00 
sáng và kết thúc lúc 2:20 
chiều. Các lớp 1-5 bắt đầu 
lúc 8:30 sáng và kết thúc 
lúc 2:50 chiều.

Dịch vụ chăm sóc trẻ 
Adventure Time (AT) dành 
cho học sinh. AT mở cửa 
lúc 7:00 sáng và đóng 
cửa lúc 6:00 tối AT cung 
cấp nhiều hoạt động đa 
dạng dành cho mọi lứa 
tuổi. Chương trình này có 
tính phí. Chương trình này 
chỗ hạn chế và nên đăng 
ký sớm.

Adventure Time (AT) cung 
cấp các dịch vụ ngoài giờ 
đến 6:00 tối. Chương trình 
này cung cấp nhiều hoạt 
động đa dạng cho mọi lứa 
tuổi và có tính phí. Nên 
đăng ký sớm. East Bay 
Jewish Community Center 
(JCC) cung cấp  các 
chương trình ngoài giờ 
bổ sung. Có dịch vụ đưa 
đón của JCC dành cho 
học sinh. Truy cập www.
jcceastbay.org để tìm hiểu 
thêm về chương trình.

Không Các chương trình gồm 
có Asperger's Inclusion 
Program (ASIP), Lớp Học 
Ban Ngày Đặc Biệt dành 
cho học sinh 4/5, Hỗ trợ 
tài nguyên, Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ, Trị Liệu 
Bằng Hoạt Động Vui Chơi 
dành cho các học sinh 
nào có nhu cầu được cho 
biết trên Kế Hoạch Giáo 
Dục Cá Nhân.

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Có nhiều chương trình 
rèn luyện học tập cả trong 
lẫn ngoài giờ học.  Học 
sinh của chúng tôi có cơ 
hội tham gia các lớp Nghệ 
Thuật, Khoa Học, Giáo 
Dục Thể Chất, Thư Viện, 
và Máy Tính. Ngoài giờ 
học chúng tôi có trên 20 
lớp Rèn Luyện để chọn. 
Các lớp này có tính phí, 
và bao gồm Ngôn Ngữ, 
Nấu Ăn, Nghệ Thuật, Âm 
Nhạc, Khiêu Vũ, Leo Núi, 
Thể Thao, Viết Văn, Nói, 
và nhiều hoạt động khác.

Có nhiều cấp dịch vụ hỗ 
trợ bổ sung dành cho các 
học sinh của chúng tôi.  
Chúng tôi có cung cấp 
dịch vụ phụ đạo, các lớp 
Tư Vấn, Hỗ Trợ Can Thiệp 
Hành Vi Tích Cực, và dịch 
vụ hỗ trợ chăm sóc sức 
khỏe tâm thần.

Không 

KAISER (K-5)

25 South Hill Court, 94618 
/ Điện thoại: 549-4900 

8:40 sáng đến 2:55 chiều Dịch vụ Chăm Sóc 
Ban Ngày kéo dài của 
Adventure Time được 
cung cấp trong khuôn 
viên trường.

Dịch vụ chăm sóc 
ban ngày kéo dài của 
Adventure Time được 
cung cấp hàng ngày. Vui 
lòng kiểm tra giờ hoạt 
động. 

Không. Tài Nguyên và Dịch Vụ Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu 
Trúc. Vui lòng hỏi về các 
dịch vụ khác. 

Cờ Vua, Máy Tính, Nghệ 
Thuật, Khiêu Vũ.

Chương Trình Roots of 
Empathy

Không

LA ESCUELITA (TK-5)

1050 Second Avenue, 
94606 / Điện thoại: 874-
7762

8:40 sáng đến 2:55 chiều Không East Bay Asian Youth 
Center (EBAYC) phục vụ 
học sinh lớp hai đến lớp 
năm từ 2:55 chiều đến 
6:00 tối. 

Không. Lớp Học Ban Ngày Đặc 
Biệt và Dịch Vụ Chuyên 
Viên Tài Nguyên dành 
cho học sinh có Kế Hoạch 
Giáo Dục Cá Nhân thích 
hợp

Chương Trình Song Ngữ 
Tiếng Tây Ban Nha Về 
Sớm dành cho mẫu giáo - 
lớp 2, Chương Trình Dành 
Cho Học Sinh Mới.

Các Chương Trình Công 
Nghệ Máy Tính, Giáo Dục 
Năng Khiếu và Tài Năng, 
Các Chuyến Dã Ngoại.

Chương trình Playworks 
Student Leadership và 
chương trình Junior 
Coaches, tuần tra bảo an, 
Phòng Khám Sức Khỏe 
Thanh Thiếu Niên trong 
khuôn viên trường chúng 
tôi.

Có
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 Trường Giờ Làm Việc của 

Nhà Trường
Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

LAFAYETTE (K-5)

1700 Market Street, 94607 
/ Điện thoại: 874-7774 

8:30 sáng đến 2:50 chiều Không Có một chương trình 
ngoài giờ dành cho học 
sinh từ mẫu giáo đến lớp 
năm, thứ Hai - thứ Sáu, 
từ 2:50 chiều đến 6:00 
tối, trừ các ngày thứ Tư 
khi đó chương trình hoạt 
động từ 1:30 chiều đến 
6:00 tối. Các chương trình 
ngoài giờ ngoài khuôn 
viên trường gồm có Câu 
Lạc Bộ Nam Nữ Sinh 
và Defermery Parks and 
Recreation.

Có một Trung Tâm Phát 
Triển Trẻ Em trong khuôn 
viên Martin Luther King. 

Tài Nguyên, Rèn Luyện 
Tư Vấn, Các Lớp Dành 
Cho Học Sinh Tự Kỷ và Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ 
cho học sinh có một Kế 
Hoạch Giáo Dục Cá Nhân 
thích hợp. 

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu 
Trúc.

Chương trình Giáo Dục 
Năng Khiếu và Tài Năng 
(GATE)

Hội Đồng Học Sinh, 
Chương Trình Circle of 
Care, Hỗ Trợ Can Thiệp 
Hành Vi Tích Cực, Các 
Nhóm Nam Sinh, Các 
Nhóm Nữ Sinh, Chương 
Trình Breath Mobile, 
Chương Trình Big Smiles 
(Chương Trình Nha 
Khoa), Lens Crafters, 
West Oakland Library 
Grant.

Có

LAUREL (TK-5)

3750 Brown Avenue, 
94619 / Điện thoại: 531-
6868 

8:30 sáng đến 3:00 chiều Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Cung cấp một chương 
trình ngoài giờ cho học 
sinh từ lớp hai đến lớp 
năm. Vui lòng liên hệ với 
văn phòng để biết thông 
tin chi tiết.

Không Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Các lớp khiêu vũ, âm 
nhạc, nghệ thuật và công 
nghệ.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có

LINCOLN (K-5)

225 11th Street, 94607 
Điện thoại: 874-3372 

8:30 sáng đến 2:45 chiều Không. Cung cấp một chương 
trình ngoài giờ có tên là 
Oakland Asian Student 
Educational Services 
(OASES). OASES phục vụ 
150 học sinh từ lớp 2 - lớp 
5. OASES hoạt động từ 
2:45 chiều - 6:00 tối. Học 
sinh cũng theo học các 
chương trình ngoài giờ 
trong khu vực. Có khoảng 
300 học sinh tham gia các 
chương trình ngoài giờ 
ngoài khuôn viên trường. 
Các chương trình này 
thường hoạt động từ 2:45 
chiều - 6:00 tối.

Các chương trình Yuk 
Yau và Alice Street Pre-
Kindergarten ở gần khuôn 
viên trường. 

Chương Trình Chuyên 
Viên Tài Nguyên và Trị 
Liệu Lời Nói được cung 
cấp cho tất cả học sinh có 
một Kế Hoạch Giáo Dục 
Cá Nhân thích hợp.

Chương Trình Song Ngữ 
Tiếng Quảng Đông - 
Tiếng Anh: Lincoln cung 
cấp một chương trình 
song ngữ di sản dành 
cho các học sinh nói tiếng 
Quảng Đông, sử dụng 
một mô hình song ngữ 
chuyển tiếp. Mục tiêu 
của chương trình là tạo 
điều kiện tiếp cận bình 
đẳng đối với chương trình 
giảng dạy tiêu chuẩn của 
tiểu bang đồng thời đẩy 
nhanh quá trình tiếp thu 
Tiếng Anh. Các lớp song 
ngữ của Lincoln tuân thủ 
theo cùng một chương 
trình giảng dạy.

Có khoảng 50 phần trăm 
học sinh Lincoln được 
đưa vào danh sách Giáo 
Dục Năng Khiếu và Tài 
Năng (GATE) bắt đầu ở 
lớp 3. Lincoln kết hợp 
chương trình giảng dạy 
GATE vào tất cả các lớp 
học của trường bằng 
cách sử dụng chương 
trình Icons of Depth 
and Complexity. Lincoln 
sử dụng nguồn tài trợ 
chương trình Title 1 để 
cung cấp cho học sinh 
dịch vụ can thiệp học tập, 
các dịch vụ hỗ trợ gia 
đình và những cải tiến 
chương trình giảng dạy, 
chẳng hạn như tổ chức 
các chuyến dã ngoại.

Nhà trường tuyển một 
Bác Sĩ Tâm Lý Học 
Đường để cung cấp sự 
hỗ trợ về xã hội và tình 
cảm cho học sinh và các 
gia đình. Lincoln cung 
cấp nhiều cơ hội lãnh đạo 
cho học sinh của mình 
thông qua hội đồng học 
sinh, tuần tra bảo an của 
trường, chương trình 
junior coach, và chương 
trình kiểm soát xung đột.

Có

MADISON PARK LOWER 
CAMPUS, formerly 
Sobrante Park (TK-5)

470 El Paseo Drive, 
94603 
Điện thoại: 636-7919 

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Cung cấp các dịch vụ phụ 
đạo và giải trí ngoài giờ 
từ Chương Trình Higher 
Ground. Vui lòng liên hệ 
với nhà trường để biết 
thêm thông tin. 

Không Cung Cấp Các Dịch Vụ 
Tài Nguyên và Dịch Vụ Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ 

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

LAFAYETTE (K-5)

1700 Market Street, 94607 
/ Điện thoại: 874-7774 

8:30 sáng đến 2:50 chiều Không Có một chương trình 
ngoài giờ dành cho học 
sinh từ mẫu giáo đến lớp 
năm, thứ Hai - thứ Sáu, 
từ 2:50 chiều đến 6:00 
tối, trừ các ngày thứ Tư 
khi đó chương trình hoạt 
động từ 1:30 chiều đến 
6:00 tối. Các chương trình 
ngoài giờ ngoài khuôn 
viên trường gồm có Câu 
Lạc Bộ Nam Nữ Sinh 
và Defermery Parks and 
Recreation.

Có một Trung Tâm Phát 
Triển Trẻ Em trong khuôn 
viên Martin Luther King. 

Tài Nguyên, Rèn Luyện 
Tư Vấn, Các Lớp Dành 
Cho Học Sinh Tự Kỷ và Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ 
cho học sinh có một Kế 
Hoạch Giáo Dục Cá Nhân 
thích hợp. 

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu 
Trúc.

Chương trình Giáo Dục 
Năng Khiếu và Tài Năng 
(GATE)

Hội Đồng Học Sinh, 
Chương Trình Circle of 
Care, Hỗ Trợ Can Thiệp 
Hành Vi Tích Cực, Các 
Nhóm Nam Sinh, Các 
Nhóm Nữ Sinh, Chương 
Trình Breath Mobile, 
Chương Trình Big Smiles 
(Chương Trình Nha 
Khoa), Lens Crafters, 
West Oakland Library 
Grant.

Có

LAUREL (TK-5)

3750 Brown Avenue, 
94619 / Điện thoại: 531-
6868 

8:30 sáng đến 3:00 chiều Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Cung cấp một chương 
trình ngoài giờ cho học 
sinh từ lớp hai đến lớp 
năm. Vui lòng liên hệ với 
văn phòng để biết thông 
tin chi tiết.

Không Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Các lớp khiêu vũ, âm 
nhạc, nghệ thuật và công 
nghệ.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có

LINCOLN (K-5)

225 11th Street, 94607 
Điện thoại: 874-3372 

8:30 sáng đến 2:45 chiều Không. Cung cấp một chương 
trình ngoài giờ có tên là 
Oakland Asian Student 
Educational Services 
(OASES). OASES phục vụ 
150 học sinh từ lớp 2 - lớp 
5. OASES hoạt động từ 
2:45 chiều - 6:00 tối. Học 
sinh cũng theo học các 
chương trình ngoài giờ 
trong khu vực. Có khoảng 
300 học sinh tham gia các 
chương trình ngoài giờ 
ngoài khuôn viên trường. 
Các chương trình này 
thường hoạt động từ 2:45 
chiều - 6:00 tối.

Các chương trình Yuk 
Yau và Alice Street Pre-
Kindergarten ở gần khuôn 
viên trường. 

Chương Trình Chuyên 
Viên Tài Nguyên và Trị 
Liệu Lời Nói được cung 
cấp cho tất cả học sinh có 
một Kế Hoạch Giáo Dục 
Cá Nhân thích hợp.

Chương Trình Song Ngữ 
Tiếng Quảng Đông - 
Tiếng Anh: Lincoln cung 
cấp một chương trình 
song ngữ di sản dành 
cho các học sinh nói tiếng 
Quảng Đông, sử dụng 
một mô hình song ngữ 
chuyển tiếp. Mục tiêu 
của chương trình là tạo 
điều kiện tiếp cận bình 
đẳng đối với chương trình 
giảng dạy tiêu chuẩn của 
tiểu bang đồng thời đẩy 
nhanh quá trình tiếp thu 
Tiếng Anh. Các lớp song 
ngữ của Lincoln tuân thủ 
theo cùng một chương 
trình giảng dạy.

Có khoảng 50 phần trăm 
học sinh Lincoln được 
đưa vào danh sách Giáo 
Dục Năng Khiếu và Tài 
Năng (GATE) bắt đầu ở 
lớp 3. Lincoln kết hợp 
chương trình giảng dạy 
GATE vào tất cả các lớp 
học của trường bằng 
cách sử dụng chương 
trình Icons of Depth 
and Complexity. Lincoln 
sử dụng nguồn tài trợ 
chương trình Title 1 để 
cung cấp cho học sinh 
dịch vụ can thiệp học tập, 
các dịch vụ hỗ trợ gia 
đình và những cải tiến 
chương trình giảng dạy, 
chẳng hạn như tổ chức 
các chuyến dã ngoại.

Nhà trường tuyển một 
Bác Sĩ Tâm Lý Học 
Đường để cung cấp sự 
hỗ trợ về xã hội và tình 
cảm cho học sinh và các 
gia đình. Lincoln cung 
cấp nhiều cơ hội lãnh đạo 
cho học sinh của mình 
thông qua hội đồng học 
sinh, tuần tra bảo an của 
trường, chương trình 
junior coach, và chương 
trình kiểm soát xung đột.

Có

MADISON PARK LOWER 
CAMPUS, formerly 
Sobrante Park (TK-5)

470 El Paseo Drive, 
94603 
Điện thoại: 636-7919 

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Cung cấp các dịch vụ phụ 
đạo và giải trí ngoài giờ 
từ Chương Trình Higher 
Ground. Vui lòng liên hệ 
với nhà trường để biết 
thêm thông tin. 

Không Cung Cấp Các Dịch Vụ 
Tài Nguyên và Dịch Vụ Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ 

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.
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 Trường Giờ Làm Việc của 

Nhà Trường
Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

MANZANITA 
COMMUNITY SCHOOL 
(K-5)

2409 East 27th Street, 
94601 / Điện thoại: 535-
2822

8:30 sáng đến 2:50 chiều Không.  Trung Tâm Phát 
Triển Trẻ Em trong khuôn 
viên trường chúng tôi có 
tính phí khi tiếp nhận học 
sinh.

Một chương trình ngoài 
giờ được cung cấp năm 
ngày mỗi tuần. Chương 
trình đó bắt đầu ngay sau 
khi tan trường và kết thúc 
lúc 6:00 tối mỗi tối, trừ thứ 
Tư khi đó chương trình 
kết thúc lúc 5:00 chiều. 
Chúng tôi phục vụ học 
sinh từ lớp hai đến lớp 
năm và ghi danh trước 
tiên cho các học sinh nào 
cần sự hỗ trợ học tập 
bổ sung. Cũng có các 
chương trình tại Fruitvale 
Recreation Center, De 
Centro de Juvento, và 
Child Development Center. 
Cả Trung Tâm Giải Trí và 
Trung Tâm Phát Triển Trẻ 
Em đều đón học sinh từ 
trường khi các em tan học.

Có một Trung Tâm Phát 
Triển Trẻ Em trong khuôn 
viên trường. 

Chúng tôi cung cấp cả 
một Lớp Học Ban Ngày 
Đặc Biệt chính và cao cấp 
(SDC). Chúng tôi cũng 
cung cấp Tài Nguyên và 
Trị Liệu Lời Nói cho học 
sinh có Kế Hoạch Giáo 
Dục Cá Nhân. 

Chúng tôi có mở các lớp 
song ngữ cho học sinh 
Mẫu Giáo - lớp 3. 

Phòng Máy Tính để học 
sinh sử dụng ít nhất một 
lần mỗi tuần trong ngày 
học, và sau đó ba ngày 
mỗi tuần trong chương 
trình ngoài giờ.

Công tác viên xã hội sẽ 
cung cấp các buổi tư vấn 
1:1 hoặc nhóm nhỏ nếu 
cần.

Có

MANZANITA SEED (TK-5)

2409 East 27th Street, 
94601 / Điện thoại: 535-
2832 

8:30 sáng đến 2:45 chiều Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có các dịch vụ ngoài giờ 
được cung cấp hàng ngày 
trong khuôn viên trường 
đến 5:30 chiều, thứ Hai, 
thứ Ba, thứ Năm và thứ 
Sáu và 4:30 chiều vào các 
ngày thứ Tư. Chương trình 
này dành cho học sinh 
Mẫu Giáo đến lớp năm. 
Vui lòng liên hệ với văn 
phòng để biết thêm thông 
tin.

Trung tâm nhà trẻ trong 
khuôn viên trường, vui 
lòng gọi điện để biết chi 
tiết về chương trình này.

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tăng 
Cường Song Ngữ Tiếng 
Tây Ban Nha - Tiếng Anh

Trường Expeditionary 
Learning.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có

MARKHAM (TK-5)

7220 Krause Avenue, 
94605 / Điện thoại: 639-
3202 

8:30 sáng đến 2:45 chiều Không Các dịch vụ ngoài giờ 
được cung cấp tại 
Markham. Học sinh lớp hai 
đến lớp năm có thể tham 
gia.

Không. Trị Liệu Lời Nói, Tài 
Nguyên và Các Lớp Rèn 
Luyện Ngôn Ngữ.

Chương Trình Song Ngư 
Về Sớm. Chúng tôi có một 
chương trình Song Ngữ 
Tiếng Tây Ban Nha dành 
cho học sinh Mẫu Giáo 
- lớp 2. Khi học sinh vào 
lớp ba các em sẽ tham 
gia chương trình Tiếng 
Anh Tăng Cường Có Cấu 
Trúc.

Chúng tôi có chương trình 
Achieve 3000 trên máy 
tính giúp cải thiện kỹ năng 
tư duy, và kỹ năng hiểu 
bài. Chúng tôi có chương 
trình trên máy tính IXL 
Math giúp cải thiện các kỹ 
năng làm toán.

Ann Martin Counseling 
Center và Faith Based 
Network Tutoring cung 
cấp dịch vụ tại trường 
chúng tôi.

Có
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

MANZANITA 
COMMUNITY SCHOOL 
(K-5)

2409 East 27th Street, 
94601 / Điện thoại: 535-
2822

8:30 sáng đến 2:50 chiều Không.  Trung Tâm Phát 
Triển Trẻ Em trong khuôn 
viên trường chúng tôi có 
tính phí khi tiếp nhận học 
sinh.

Một chương trình ngoài 
giờ được cung cấp năm 
ngày mỗi tuần. Chương 
trình đó bắt đầu ngay sau 
khi tan trường và kết thúc 
lúc 6:00 tối mỗi tối, trừ thứ 
Tư khi đó chương trình 
kết thúc lúc 5:00 chiều. 
Chúng tôi phục vụ học 
sinh từ lớp hai đến lớp 
năm và ghi danh trước 
tiên cho các học sinh nào 
cần sự hỗ trợ học tập 
bổ sung. Cũng có các 
chương trình tại Fruitvale 
Recreation Center, De 
Centro de Juvento, và 
Child Development Center. 
Cả Trung Tâm Giải Trí và 
Trung Tâm Phát Triển Trẻ 
Em đều đón học sinh từ 
trường khi các em tan học.

Có một Trung Tâm Phát 
Triển Trẻ Em trong khuôn 
viên trường. 

Chúng tôi cung cấp cả 
một Lớp Học Ban Ngày 
Đặc Biệt chính và cao cấp 
(SDC). Chúng tôi cũng 
cung cấp Tài Nguyên và 
Trị Liệu Lời Nói cho học 
sinh có Kế Hoạch Giáo 
Dục Cá Nhân. 

Chúng tôi có mở các lớp 
song ngữ cho học sinh 
Mẫu Giáo - lớp 3. 

Phòng Máy Tính để học 
sinh sử dụng ít nhất một 
lần mỗi tuần trong ngày 
học, và sau đó ba ngày 
mỗi tuần trong chương 
trình ngoài giờ.

Công tác viên xã hội sẽ 
cung cấp các buổi tư vấn 
1:1 hoặc nhóm nhỏ nếu 
cần.

Có

MANZANITA SEED (TK-5)

2409 East 27th Street, 
94601 / Điện thoại: 535-
2832 

8:30 sáng đến 2:45 chiều Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có các dịch vụ ngoài giờ 
được cung cấp hàng ngày 
trong khuôn viên trường 
đến 5:30 chiều, thứ Hai, 
thứ Ba, thứ Năm và thứ 
Sáu và 4:30 chiều vào các 
ngày thứ Tư. Chương trình 
này dành cho học sinh 
Mẫu Giáo đến lớp năm. 
Vui lòng liên hệ với văn 
phòng để biết thêm thông 
tin.

Trung tâm nhà trẻ trong 
khuôn viên trường, vui 
lòng gọi điện để biết chi 
tiết về chương trình này.

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tăng 
Cường Song Ngữ Tiếng 
Tây Ban Nha - Tiếng Anh

Trường Expeditionary 
Learning.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có

MARKHAM (TK-5)

7220 Krause Avenue, 
94605 / Điện thoại: 639-
3202 

8:30 sáng đến 2:45 chiều Không Các dịch vụ ngoài giờ 
được cung cấp tại 
Markham. Học sinh lớp hai 
đến lớp năm có thể tham 
gia.

Không. Trị Liệu Lời Nói, Tài 
Nguyên và Các Lớp Rèn 
Luyện Ngôn Ngữ.

Chương Trình Song Ngư 
Về Sớm. Chúng tôi có một 
chương trình Song Ngữ 
Tiếng Tây Ban Nha dành 
cho học sinh Mẫu Giáo 
- lớp 2. Khi học sinh vào 
lớp ba các em sẽ tham 
gia chương trình Tiếng 
Anh Tăng Cường Có Cấu 
Trúc.

Chúng tôi có chương trình 
Achieve 3000 trên máy 
tính giúp cải thiện kỹ năng 
tư duy, và kỹ năng hiểu 
bài. Chúng tôi có chương 
trình trên máy tính IXL 
Math giúp cải thiện các kỹ 
năng làm toán.

Ann Martin Counseling 
Center và Faith Based 
Network Tutoring cung 
cấp dịch vụ tại trường 
chúng tôi.

Có
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 Trường Giờ Làm Việc của 

Nhà Trường
Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

MARTIN LUTHER KING, 
JR. (TK-5)

960 10th Street, 94607 
Điện thoại: 874-3381 

Giờ làm việc của trường 
là 8:00 sáng - 4:00 chiều. 
Hoạt động giảng dạy bắt 
đầu lúc 8:30 sáng. Thứ 
Hai, thứ Ba, thứ Năm, và 
thứ Sáu, tan trường lúc 
2:45 chiều. Thứ Tư hàng 
tuần là ngày học tối thiểu, 
tan trường sớm lúc 1:30 
chiều.

Học sinh đến trường lúc 
8:00 sáng để ăn sáng 
miễn phí.

Bay Area Community 
Resources (BACR) là 
chương trình ngoài giờ 
của chúng tôi phục vụ 
học sinh từ mẫu giáo 
đến lớp năm. Chương 
trình hoạt động từ 2:45 
chiều đến 6:00 tối, và vào 
các ngày thứ Tư, từ 1:30 
chiều đến 6:00 tối. Có các 
chương trình ngoài giờ 
bổ sung gần trường, bao 
gồm Meltzer Boys and 
Girls Club, Acorn Center 
và Morph 1 Educational 
Center. 

Trung Tâm Phát Triển Trẻ 
Em nằm trong khuôn viên 
trường và phục vụ học 
sinh 3 và 4 tuổi.

Lớp Học Ban Ngày Đặc 
Biệt Dành Cho Học Sinh 
Nhà Trẻ (SDC), Chương 
Trình SDC K-1 Dành Cho 
Học Sinh Có Khuyết 
Tật Nghiêm Trọng (SH), 
Chương Trình SH SDC 
Lớp 2-3, Chương Trình 
SH SDC Lớp 4-5, và 2 lớp 
Sức Khỏe Tâm Thần.

Chương trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc 
và ngoài ra, Dequoia đã 
thanh toán chi phí các 
chương trình rèn luyện 
được cung cấp ngoài giờ 
bao gồm các lớp ngôn 
ngữ.

Chương trình Giáo Dục 
Năng Khiếu và Tài Năng 
(GATE). Chúng tôi có 
cung cấp các dịch vụ bổ 
sung theo chương trình 
Title 1 và có một Giáo 
Viên Máy Tính cung cấp 
các chương trình Phần 
Mềm trực tuyến ở môn 
Đọc và Toán. Chúng tôi có 
tổ chức Trại Hè Kỹ Thuật 
dành cho Học Sinh lớp ba 
đến lớp năm.

Một Trung Tâm Thông Tin 
Dành Cho Gia Đình, Bác 
Sĩ Tâm Lý Học Đường, 
Tư Vấn Viên Tại Trường, 
Các Công Tác Viên Xã 
Hội, Chuyên Gia Bệnh 
Học Lời Nói, Các Dịch Vụ 
Hỗ Trợ Can Thiệp Hành 
Vi Tích Cực, Các Câu Lạc 
Bộ Đọc Sách, Lớp Dạy Kỹ 
Năng Máy Tính Dành Cho 
Phụ Huynh, Chợ Nông 
Sản, Điều Phối Viên Phúc 
Lợi, Người Quản Lý Dịch 
Vụ Cộng Đồng, Chương 
Trình Ngoài Giờ, Chương 
Trình School Cơ Sở 
Partners, Chương Trình 
SEEK, và các Chương 
Trình STEM hoạt động tại 
trường chúng tôi.

Không

MELROSE LEADERSHIP 
ACADEMY (TK-8)

730 Fleming Avenue, 
94619 / Điện thoại 535-
3832 

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Dịch vụ chăm sóc ngoài 
giờ không bắt buộc, có 
tính phí được cung cấp 
cho học sinh mẫu giáo đến 
lớp bốn đến 5:00 chiều 
hàng ngày. Vui lòng liên 
hệ với văn phòng để biết 
thêm thông tin.

Không Tài Nguyên và Dịch Vụ Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tăng 
Cường Song Ngữ Tiếng 
Tây Ban Nha - Tiếng Anh

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

MONTCLAIR (K-5)

1757 Mountain Boulevard, 
94611 
Điện thoại 339-6100 

Mẫu giáo - 9:00 sáng đến 
2:00 chiều, lớp một đến 
lớp năm - 8:30 sáng - 2:45 
chiều.

Dịch vụ chăm sóc trước 
và sau giờ học được cung 
cấp tại chỗ thông qua 
Adventure Time trên cơ 
sở có tính phí dịch vụ. 

Các chương trình rèn 
luyện ngoài giờ của chúng 
tôi được cung cấp trên 
cơ sở có tính phí dịch vụ. 
Tất cả các nhà cung cấp 
phải cung cấp một học 
bổng mỗi buổi để cho 
phép tất cả học sinh có thể 
tham gia. Thời gian hoạt 
động từ lúc tan học đến 
4:00 chiều tùy vào từng 
lớp. Ngoài ra, Montclair 
Language League có 
cung cấp chương trình 
ngoài giờ bốn ngôn ngữ, 
cũng trên cơ sở tính phí 
dịch vụ. Phòng Montclair 
Recreation and Park tổ 
chức các chương trình 
Montclair Park liền kề 
khuôn viên trường. Học 
sinh cũng được đón 
hàng ngày từ Jewish 
Community Center. 

Không Lớp học dành cho học 
sinh nhà trẻ có khuyết tật 
nghiêm trọng trong khuôn 
viên trường cũng như 
Dịch Vụ Tài Nguyên cho 
học sinh mẫu giáo - lớp 5 
đủ điều kiện. 

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Chương Trình Giáo Dục 
Năng Khiếu và Tài Năng 
(GATE), Math Stars, máy 
tính, thư viện.

Dịch vụ can thiệp của 
Between the Bells dành 
cho các học sinh gặp khó 
khăn.

Không 
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

MARTIN LUTHER KING, 
JR. (TK-5)

960 10th Street, 94607 
Điện thoại: 874-3381 

Giờ làm việc của trường 
là 8:00 sáng - 4:00 chiều. 
Hoạt động giảng dạy bắt 
đầu lúc 8:30 sáng. Thứ 
Hai, thứ Ba, thứ Năm, và 
thứ Sáu, tan trường lúc 
2:45 chiều. Thứ Tư hàng 
tuần là ngày học tối thiểu, 
tan trường sớm lúc 1:30 
chiều.

Học sinh đến trường lúc 
8:00 sáng để ăn sáng 
miễn phí.

Bay Area Community 
Resources (BACR) là 
chương trình ngoài giờ 
của chúng tôi phục vụ 
học sinh từ mẫu giáo 
đến lớp năm. Chương 
trình hoạt động từ 2:45 
chiều đến 6:00 tối, và vào 
các ngày thứ Tư, từ 1:30 
chiều đến 6:00 tối. Có các 
chương trình ngoài giờ 
bổ sung gần trường, bao 
gồm Meltzer Boys and 
Girls Club, Acorn Center 
và Morph 1 Educational 
Center. 

Trung Tâm Phát Triển Trẻ 
Em nằm trong khuôn viên 
trường và phục vụ học 
sinh 3 và 4 tuổi.

Lớp Học Ban Ngày Đặc 
Biệt Dành Cho Học Sinh 
Nhà Trẻ (SDC), Chương 
Trình SDC K-1 Dành Cho 
Học Sinh Có Khuyết 
Tật Nghiêm Trọng (SH), 
Chương Trình SH SDC 
Lớp 2-3, Chương Trình 
SH SDC Lớp 4-5, và 2 lớp 
Sức Khỏe Tâm Thần.

Chương trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc 
và ngoài ra, Dequoia đã 
thanh toán chi phí các 
chương trình rèn luyện 
được cung cấp ngoài giờ 
bao gồm các lớp ngôn 
ngữ.

Chương trình Giáo Dục 
Năng Khiếu và Tài Năng 
(GATE). Chúng tôi có 
cung cấp các dịch vụ bổ 
sung theo chương trình 
Title 1 và có một Giáo 
Viên Máy Tính cung cấp 
các chương trình Phần 
Mềm trực tuyến ở môn 
Đọc và Toán. Chúng tôi có 
tổ chức Trại Hè Kỹ Thuật 
dành cho Học Sinh lớp ba 
đến lớp năm.

Một Trung Tâm Thông Tin 
Dành Cho Gia Đình, Bác 
Sĩ Tâm Lý Học Đường, 
Tư Vấn Viên Tại Trường, 
Các Công Tác Viên Xã 
Hội, Chuyên Gia Bệnh 
Học Lời Nói, Các Dịch Vụ 
Hỗ Trợ Can Thiệp Hành 
Vi Tích Cực, Các Câu Lạc 
Bộ Đọc Sách, Lớp Dạy Kỹ 
Năng Máy Tính Dành Cho 
Phụ Huynh, Chợ Nông 
Sản, Điều Phối Viên Phúc 
Lợi, Người Quản Lý Dịch 
Vụ Cộng Đồng, Chương 
Trình Ngoài Giờ, Chương 
Trình School Cơ Sở 
Partners, Chương Trình 
SEEK, và các Chương 
Trình STEM hoạt động tại 
trường chúng tôi.

Không

MELROSE LEADERSHIP 
ACADEMY (TK-8)

730 Fleming Avenue, 
94619 / Điện thoại 535-
3832 

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Dịch vụ chăm sóc ngoài 
giờ không bắt buộc, có 
tính phí được cung cấp 
cho học sinh mẫu giáo đến 
lớp bốn đến 5:00 chiều 
hàng ngày. Vui lòng liên 
hệ với văn phòng để biết 
thêm thông tin.

Không Tài Nguyên và Dịch Vụ Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tăng 
Cường Song Ngữ Tiếng 
Tây Ban Nha - Tiếng Anh

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

MONTCLAIR (K-5)

1757 Mountain Boulevard, 
94611 
Điện thoại 339-6100 

Mẫu giáo - 9:00 sáng đến 
2:00 chiều, lớp một đến 
lớp năm - 8:30 sáng - 2:45 
chiều.

Dịch vụ chăm sóc trước 
và sau giờ học được cung 
cấp tại chỗ thông qua 
Adventure Time trên cơ 
sở có tính phí dịch vụ. 

Các chương trình rèn 
luyện ngoài giờ của chúng 
tôi được cung cấp trên 
cơ sở có tính phí dịch vụ. 
Tất cả các nhà cung cấp 
phải cung cấp một học 
bổng mỗi buổi để cho 
phép tất cả học sinh có thể 
tham gia. Thời gian hoạt 
động từ lúc tan học đến 
4:00 chiều tùy vào từng 
lớp. Ngoài ra, Montclair 
Language League có 
cung cấp chương trình 
ngoài giờ bốn ngôn ngữ, 
cũng trên cơ sở tính phí 
dịch vụ. Phòng Montclair 
Recreation and Park tổ 
chức các chương trình 
Montclair Park liền kề 
khuôn viên trường. Học 
sinh cũng được đón 
hàng ngày từ Jewish 
Community Center. 

Không Lớp học dành cho học 
sinh nhà trẻ có khuyết tật 
nghiêm trọng trong khuôn 
viên trường cũng như 
Dịch Vụ Tài Nguyên cho 
học sinh mẫu giáo - lớp 5 
đủ điều kiện. 

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Chương Trình Giáo Dục 
Năng Khiếu và Tài Năng 
(GATE), Math Stars, máy 
tính, thư viện.

Dịch vụ can thiệp của 
Between the Bells dành 
cho các học sinh gặp khó 
khăn.

Không 
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 Trường Giờ Làm Việc của 

Nhà Trường
Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

NEW HIGHLAND 
ACADEMY (TK-5)

8521 A Street, 94621 
Điện thoại: 729-7723 

8:30 sáng đến 2:45 chiều, 
đối với học sinh Mẫu Giáo 
8:30 sáng đến 2:00 chiều

Không Học sinh mẫu giáo được 
phục vụ từ 2:45 chiều, 
học sinh lớp một đến lớp 
năm được phục vụ từ lúc 
tan trường. Tất cả học 
sinh được phục vụ đến 
6:00 tối. East Oakland 
Youth Development 
Center (EOYDC) cung cấp 
chương trình ngoài giờ 
dành cho mọi lứa tuổi. 

Highland Child 
Development Center, Các 
Chương Trình Headstart 
tại Allen Temple, và 
Tassafronga Center và 
92nd Street

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Trị Liệu Lời Nói được 
cung cấp cho tất cả học 
sinh có một Kế Hoạch 
Giáo Dục Cá Nhân thích 
hợp. 

Chương trình song ngữ 
chuyển tiếp về sớm (Mẫu 
Giáo - lớp 3) và chương 
trình Tiếng Anh Tăng 
Cường Có Cấu Trúc. 

Chương trình Giáo Dục 
Năng Khiếu và Tài Năng 
(GATE)

Dịch vụ tư vấn với Lincoln 
Child Center, cũng như tư 
vấn viên song ngữ tiếng 
Tây Ban Nha tại trường 
và một y tá tại trường.

Có

PARKER (TK-5)

7929 Ney Avenue, 94605 
Điện thoại: 879-1440 

8:25 sáng đến 2:45 chiều Không Mẫu giáo đến lớp năm. 
Hỏi văn phòng nhà trường 
để biết thêm thông tin.

Không Tài Nguyên và Dịch Vụ Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Có, Chương Trình Giáo 
Dục Năng Khiếu và Tài 
Năng (GATE), các dịch 
vụ bổ sung theo chương 
trình Title I, Phòng Máy 
Tính, Thư Viện.

Nhà Trị Liệu Lời Nói, Bác 
Sĩ Tâm Lý, Can Thiệp 
Ngữ Văn Anh (ELA), 
Chuyên Viên Tài Nguyên, 
Tư Vấn Viên PAL.

Có

PERALTA (K-5)

460 63rd Street, 94609 
Điện thoại: 654-7365 

8:30 sáng đến 2:45 chiều Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Các dịch vụ được cung 
cấp cho học sinh mẫu giáo 
đến cấp lớp, hãy hỏi văn 
phòng để biết giờ hoạt 
động của chương trình. 

Không Chương Trình Tài Nguyên 
và Trị Liệu Lời Nói cho 
học sinh có một Kế Hoạch 
Giáo Dục Cá Nhân thích 
hợp.

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Có, hỏi nhà trường để biết 
thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Không

PIEDMONT AVENUE 
(K-5)

4314 Piedmont Avenue, 
94611 / Điện thoại: 654-
7377 

Mẫu giáo - 8:45 sáng đến 
2:30 chiều, lớp một đến 
lớp năm - 8:45 sáng đến 
3:05 chiều.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Một ngày học kéo dài 
được tổ chức thông qua 
chương trình ngoài giờ 
của nhà trường. Học sinh 
nhận dịch vụ rèn luyện 
học tập thông qua chương 
trình Children Learning 
After School Successfully 
(C.L.A.S.S.). Liên hệ với 
nhà trường để biết thêm 
thông tin. 

Có một Nhà Trẻ trong 
khuôn viên trường. Cũng 
có một cơ sở chăm sóc 
trẻ tư nhân gần khuôn 
viên trường. 

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Phòng máy tính Apple, 
thời gian chơi thể thao/
chơi game, làm vườn, 
nhạc cụ, đồng ca, thư 
viện, khiêu vũ châu Phi.

Chi nhánh Piedmont 
Avenue của Thư Viện 
Công Cộng Oakland, các 
dịch vụ tư vấn của Ann 
Martin Wellness Center.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

PLACE @ PRESCOTT 
(TK-5)

920 Campbell Street, 
94607 / Điện thoại: 874-
3333 

8:30 sáng đến 2:45 chiều, 
tan học sớm vào các ngày 
thứ Tư lúc 1:30 chiều

Không Các dịch vụ dành cho học 
sinh lớp hai đến lớp năm 
được tiếp nhận dưới dạng 
ưu tiên; học sinh lớp một 
được tiếp nhận trên cơ 
sở tùy từng trường hợp. 
Các dịch vụ được cung 
cấp từ 2:45 chiều đến 
6:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu. 
Campbell Village cũng 
cung cấp các dịch vụ. Hỏi 
văn phòng để biết thời 
gian và độ tuổi. 

Các dịch vụ Nhà Trẻ cũng 
được cung cấp. Lớp 
học 8:30 sáng - 11:30 
sáng gồm có Chương 
Trình Special Education 
Inclusion; Lớp Buổi Chiều 
là Lớp Giáo Dục Bình 
Thường chỉ hoạt động từ 
12:00 trưa - 3:00 chiều

Chương trình Pre-
Kindergarten Inclusion 
trong lớp Nhà Trẻ Biểu 
Sáng Của Tiểu Bang, Tài 
Nguyên Dành Cho Học 
Sinh Mẫu Giáo Chuyển 
Tiếp - lớp 5; các dịch vụ 
Trị Liệu Lời Nói và Ngôn 
Ngữ dành cho học sinh 
Nhà Trẻ đến lớp 5 có 
Kế Hoạch Giáo Dục Cá 
Nhân.

Chương trình Song 
Ngữ-Tiếng Tây Ban Nha 
dành cho học sinh mẫu 
giáo - lớp 1 và chương 
trình Song Ngữ Tiếng 
Tây Ban Nha dành cho 
học sinh lớp 2/3. Chương 
trình Song Ngữ Tiếng Tây 
Ban Nha chuyển tiếp sang 
chương trình Phát Triển 
Tiếng Anh Giáo Dục Bình 
Thường dành cho học 
sinh lớp 4 và lớp 5. 

Dịch vụ Can Thiệp Theo 
Chương Trình Title I toàn 
trường được cung cấp 
hàng tuần trong ngày học; 
Chương Trình Can Thiệp 
Ngoài Giờ nhắm đến học 
sinh lớp ba đến lớp năm; 
chương trình Let's Go 
Learn Reading & Math 
dành cho học sinh mẫu 
giáo đến lớp năm; Phòng 
Đọc Sách Tại Trường 
dành cho học sinh lớp 
hai và lớp ba có giấy giới 
thiệu (được cung cấp bởi 
Các Tình Nguyện Viên 
Faith Network); chương 
trình Khoa Học Thực Tiễn 
dành cho lớp bốn và lớp 
năm và dịch vụ hỗ trợ 
môn khoa học dành cho 
mẫu giáo - lớp 5 (được 
cung cấp thông qua các 
tình nguyện viên của 
Science Horizons).

Các Dịch Vụ Tư Vấn 
Tại Cơ Sở của STARS; 
Y Tá Nhà Trường; 
BreathMobile (giáo dục/
hỗ trợ bệnh suyễn); 
Phòng Khám Nha Khoa 
Big Smiles; tuần tra giao 
thông dành cho học 
sinh lớp bốn và năm; 
chương trình Promoting 
Excellence in Literacy 
Program được thiết kế 
và cung cấp bởi học sinh 
lớp bốn; các bài học về 
dinh dưỡng/trình bày nấu 
ăn hàng tuần; chương 
trình hỗ trợ Harvest of 
the Month của Sở Y Tế 
Hạt Alameda; quầy salad; 
Chợ Nông Sản; câu lạc 
bộ làm vườn; Rạp Xiếc 
Prescott (chương trình 
ngoài giờ dành cho học 
sinh lớp ba, bốn và năm 
tổ chức ba lần mỗi tuần.

Không 
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

NEW HIGHLAND 
ACADEMY (TK-5)

8521 A Street, 94621 
Điện thoại: 729-7723 

8:30 sáng đến 2:45 chiều, 
đối với học sinh Mẫu Giáo 
8:30 sáng đến 2:00 chiều

Không Học sinh mẫu giáo được 
phục vụ từ 2:45 chiều, 
học sinh lớp một đến lớp 
năm được phục vụ từ lúc 
tan trường. Tất cả học 
sinh được phục vụ đến 
6:00 tối. East Oakland 
Youth Development 
Center (EOYDC) cung cấp 
chương trình ngoài giờ 
dành cho mọi lứa tuổi. 

Highland Child 
Development Center, Các 
Chương Trình Headstart 
tại Allen Temple, và 
Tassafronga Center và 
92nd Street

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Trị Liệu Lời Nói được 
cung cấp cho tất cả học 
sinh có một Kế Hoạch 
Giáo Dục Cá Nhân thích 
hợp. 

Chương trình song ngữ 
chuyển tiếp về sớm (Mẫu 
Giáo - lớp 3) và chương 
trình Tiếng Anh Tăng 
Cường Có Cấu Trúc. 

Chương trình Giáo Dục 
Năng Khiếu và Tài Năng 
(GATE)

Dịch vụ tư vấn với Lincoln 
Child Center, cũng như tư 
vấn viên song ngữ tiếng 
Tây Ban Nha tại trường 
và một y tá tại trường.

Có

PARKER (TK-5)

7929 Ney Avenue, 94605 
Điện thoại: 879-1440 

8:25 sáng đến 2:45 chiều Không Mẫu giáo đến lớp năm. 
Hỏi văn phòng nhà trường 
để biết thêm thông tin.

Không Tài Nguyên và Dịch Vụ Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Có, Chương Trình Giáo 
Dục Năng Khiếu và Tài 
Năng (GATE), các dịch 
vụ bổ sung theo chương 
trình Title I, Phòng Máy 
Tính, Thư Viện.

Nhà Trị Liệu Lời Nói, Bác 
Sĩ Tâm Lý, Can Thiệp 
Ngữ Văn Anh (ELA), 
Chuyên Viên Tài Nguyên, 
Tư Vấn Viên PAL.

Có

PERALTA (K-5)

460 63rd Street, 94609 
Điện thoại: 654-7365 

8:30 sáng đến 2:45 chiều Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Các dịch vụ được cung 
cấp cho học sinh mẫu giáo 
đến cấp lớp, hãy hỏi văn 
phòng để biết giờ hoạt 
động của chương trình. 

Không Chương Trình Tài Nguyên 
và Trị Liệu Lời Nói cho 
học sinh có một Kế Hoạch 
Giáo Dục Cá Nhân thích 
hợp.

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Có, hỏi nhà trường để biết 
thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Không

PIEDMONT AVENUE 
(K-5)

4314 Piedmont Avenue, 
94611 / Điện thoại: 654-
7377 

Mẫu giáo - 8:45 sáng đến 
2:30 chiều, lớp một đến 
lớp năm - 8:45 sáng đến 
3:05 chiều.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Một ngày học kéo dài 
được tổ chức thông qua 
chương trình ngoài giờ 
của nhà trường. Học sinh 
nhận dịch vụ rèn luyện 
học tập thông qua chương 
trình Children Learning 
After School Successfully 
(C.L.A.S.S.). Liên hệ với 
nhà trường để biết thêm 
thông tin. 

Có một Nhà Trẻ trong 
khuôn viên trường. Cũng 
có một cơ sở chăm sóc 
trẻ tư nhân gần khuôn 
viên trường. 

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Phòng máy tính Apple, 
thời gian chơi thể thao/
chơi game, làm vườn, 
nhạc cụ, đồng ca, thư 
viện, khiêu vũ châu Phi.

Chi nhánh Piedmont 
Avenue của Thư Viện 
Công Cộng Oakland, các 
dịch vụ tư vấn của Ann 
Martin Wellness Center.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

PLACE @ PRESCOTT 
(TK-5)

920 Campbell Street, 
94607 / Điện thoại: 874-
3333 

8:30 sáng đến 2:45 chiều, 
tan học sớm vào các ngày 
thứ Tư lúc 1:30 chiều

Không Các dịch vụ dành cho học 
sinh lớp hai đến lớp năm 
được tiếp nhận dưới dạng 
ưu tiên; học sinh lớp một 
được tiếp nhận trên cơ 
sở tùy từng trường hợp. 
Các dịch vụ được cung 
cấp từ 2:45 chiều đến 
6:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu. 
Campbell Village cũng 
cung cấp các dịch vụ. Hỏi 
văn phòng để biết thời 
gian và độ tuổi. 

Các dịch vụ Nhà Trẻ cũng 
được cung cấp. Lớp 
học 8:30 sáng - 11:30 
sáng gồm có Chương 
Trình Special Education 
Inclusion; Lớp Buổi Chiều 
là Lớp Giáo Dục Bình 
Thường chỉ hoạt động từ 
12:00 trưa - 3:00 chiều

Chương trình Pre-
Kindergarten Inclusion 
trong lớp Nhà Trẻ Biểu 
Sáng Của Tiểu Bang, Tài 
Nguyên Dành Cho Học 
Sinh Mẫu Giáo Chuyển 
Tiếp - lớp 5; các dịch vụ 
Trị Liệu Lời Nói và Ngôn 
Ngữ dành cho học sinh 
Nhà Trẻ đến lớp 5 có 
Kế Hoạch Giáo Dục Cá 
Nhân.

Chương trình Song 
Ngữ-Tiếng Tây Ban Nha 
dành cho học sinh mẫu 
giáo - lớp 1 và chương 
trình Song Ngữ Tiếng 
Tây Ban Nha dành cho 
học sinh lớp 2/3. Chương 
trình Song Ngữ Tiếng Tây 
Ban Nha chuyển tiếp sang 
chương trình Phát Triển 
Tiếng Anh Giáo Dục Bình 
Thường dành cho học 
sinh lớp 4 và lớp 5. 

Dịch vụ Can Thiệp Theo 
Chương Trình Title I toàn 
trường được cung cấp 
hàng tuần trong ngày học; 
Chương Trình Can Thiệp 
Ngoài Giờ nhắm đến học 
sinh lớp ba đến lớp năm; 
chương trình Let's Go 
Learn Reading & Math 
dành cho học sinh mẫu 
giáo đến lớp năm; Phòng 
Đọc Sách Tại Trường 
dành cho học sinh lớp 
hai và lớp ba có giấy giới 
thiệu (được cung cấp bởi 
Các Tình Nguyện Viên 
Faith Network); chương 
trình Khoa Học Thực Tiễn 
dành cho lớp bốn và lớp 
năm và dịch vụ hỗ trợ 
môn khoa học dành cho 
mẫu giáo - lớp 5 (được 
cung cấp thông qua các 
tình nguyện viên của 
Science Horizons).

Các Dịch Vụ Tư Vấn 
Tại Cơ Sở của STARS; 
Y Tá Nhà Trường; 
BreathMobile (giáo dục/
hỗ trợ bệnh suyễn); 
Phòng Khám Nha Khoa 
Big Smiles; tuần tra giao 
thông dành cho học 
sinh lớp bốn và năm; 
chương trình Promoting 
Excellence in Literacy 
Program được thiết kế 
và cung cấp bởi học sinh 
lớp bốn; các bài học về 
dinh dưỡng/trình bày nấu 
ăn hàng tuần; chương 
trình hỗ trợ Harvest of 
the Month của Sở Y Tế 
Hạt Alameda; quầy salad; 
Chợ Nông Sản; câu lạc 
bộ làm vườn; Rạp Xiếc 
Prescott (chương trình 
ngoài giờ dành cho học 
sinh lớp ba, bốn và năm 
tổ chức ba lần mỗi tuần.

Không 
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 Trường Giờ Làm Việc của 

Nhà Trường
Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

REACH ACADEMY (TK-5)

9860 Sunnyside Street, 
94603 / Điện thoại: 729-
7775 

8:30 sáng đến 2:45 chiều, 
tan học sớm vào các ngày 
thứ Tư lúc 1:00 chiều. 

Bữa sáng được phục vụ 
hàng ngày lúc 8:00 sáng. 

Nhiều chương trình của 
nhà trường hoạt động đến 
6:00 tối. Vui lòng trực tiếp 
liên hệ với nhà trường để 
biết thêm thông tin. 

Trung tâm Nhà Trẻ nằm 
trong khuôn viên trường. 
Vui lòng gọi điện để biết 
thêm thông tin. 

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Phòng thí nghiệm khoa 
học, phòng máy tính, giáo 
dục thể chất (PE).

Trung Tâm Gia Đình có 
tư vấn viên tại trường khi 
cần.

Có

REDWOOD HEIGHTS 
(K-5)

4401 39th Avenue, 94619 
Điện thoại: 531-6644 

8:40 sáng đến 3:00 chiều Không Chúng tôi có cung cấp một 
chương trình rèn luyện 
có tính phí được tài trợ 
bởi Hội Phụ Huynh - Giáo 
Viên (PTA) của chúng 
tôi. Redwood Heights 
Recreation Center, liền kề 
khuôn viên trường chúng 
tôi, cũng cung cấp dịch vụ 
chăm sóc ngoài giờ. 

Không Tài Nguyên, các lớp Đọc 
Ban Ngày Đặc Biệt, và 
chương trình Technology 
and Augmentative 
Learning Enhancement 
(TACLE) dành cho Các 
Lớp Học Ban Ngày Đặc 
Biệt.

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Giáo dục thể chất, kết 
hợp nghệ thuật, âm nhạc, 
thư viện, và Làm Vườn và 
Sinh Thái Học.

Các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tâm thần thông qua 
Help and Understanding 
Group Support (HUGS), 
Công Lý Phục Hồi, Phản 
Ứng Can Thiệp.

Không

RISE (K-5)

8521 A Street, 94621 
Điện thoại: 729-7732 

8:30 sáng đến 2:45 chiều Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có dịch vụ chăm sóc ngoài 
giờ dành cho học sinh ở 
độ tuổi đi học. Vui lòng liên 
hệ với nhà trường để biết 
thêm thông tin. 

Trung tâm Nhà Trẻ nằm 
ngoài khuôn viên trường. 
Vui lòng gọi điện để biết 
thêm thông tin. 

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có

SANKOFA (TK-8)

581 61st Street, 94609 
Điện thoại: 654-7787 

8:15 sáng đến 2:45 chiều Không Các dịch vụ được cung 
cấp cho học sinh lớp một 
đến lớp bảy từ 2:45 chiều 
đến 6:00 tối. Bushrod 
Recreation Center cũng 
cung cấp các dịch vụ 
ngoài giờ và phục vụ học 
sinh Mẫu Giáo Chuyển 
Tiếp đến lớp mười một. 

Hai lớp Nhà Trẻ được 
cung cấp từ 8:00 sáng - 
12:00 trưa và 12:00 trưa 
- 3:00 chiều

Dịch Vụ Tài Nguyên, Các 
Lớp Học Ban Ngày Đặc 
Biệt (Tự Kỷ) Nhà Trẻ - Lớp 
5, và Trị Liệu Lời Nói và 
Ngôn Ngữ dành cho học 
sinh nào có Kế Hoạch 
Giáo Dục Cá Nhân thích 
hợp. 

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Chương trình Giáo Dục 
Năng Khiếu và Tài Năng

Lincoln Child Center 
thứ Hai - thứ Sáu 9:00 
sáng -5:00 chiều(LCC), 
Hỗ Trợ Can Thiệp Hành 
Vi Tích Cực, chương 
trình University of 
California Build Tutorials, 
Experience Corps Tutors, 
University of California 
Sage Mentor Program, 
Temple Sinai Tutors.

Có

SEQUOIA (TK-5)

3730 Lincoln Avenue, 
94602 / Điện thoại: 531-
6696 

8:30 sáng đến 3:00 chiều Không Có hai lựa chọn chương 
trình ngoài giờ trong khuôn 
viên trường. Both Healthy 
Start và CDC (Child 
Development Center) cung 
cấp dịch vụ chăm sóc đến 
6:00 tối và phục vụ học 
sinh từ mẫu giáo đến lớp 
năm. Cần phải đủ điều 
kiện về thu nhập để tham 
gia chương trình của CDC. 
Dimond Park, Jewish 
Community Center, Head 
Royce và Studio One là 
một số chương trình địa 
phương có đón học sinh 
để tham gia các dịch vụ 
ngoài giờ bổ sung. 

Không Tài Nguyên, Trị Liệu 
Lời Nói và Ngôn ngữ, 
Chương Trình Hoàn 
Chỉnh Dành Cho Học Sinh 
Tự Kỷ và Chương Trình 
Ban Ngày Đặc Biệt Dành 
Cho Học Sinh Bị Rối Loạn 
Tình Cảm được cung cấp.

Chương trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc 
và ngoài ra, các chương 
trình rèn luyện có tính phí 
được cung cấp ngoài giờ 
bao gồm các lớp ngôn 
ngữ.

Chương trình Giáo Dục 
Năng Khiếu và Tài Năng 
(GATE) thường có hình 
thức là tạp chí dạy kỹ 
năng đọc viết do học sinh 
xuất bản.

Các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tâm thần dành cho 
tất cả học sinh (cả học 
sinh có Medi-Cal lẫn học 
sinh không có Medi-Cal), 
Giải Quyết Vấn Đề Hợp 
Tác, các nhóm dạy kỹ 
năng xã hội cho học sinh, 
nhóm Student Success.

Không

THINK COLLEGE NOW 
(K-5)

2825 International 
Boulevard, 94601 
Điện thoại: 532-5500 

8:25 sáng đến 3:00 chiều Không Học sinh mẫu giáo đến lớp 
năm được phục vụ từ 3:00 
chiều đến 6:00 tối.

International Child 
Development Center. Vui 
lòng liên hệ với chúng tôi 
để biết thêm thông tin. 

Tài Nguyên và Dịch Vụ Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Chương trình Giáo Dục 
Năng Khiếu và Tài Năng 
(GATE). 

Các Dịch Vụ Chăm Sóc 
Sức Khỏe Tâm Thần, phụ 
đạo, và các nhóm dành 
cho học sinh đặc biệt.

Có
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

REACH ACADEMY (TK-5)

9860 Sunnyside Street, 
94603 / Điện thoại: 729-
7775 

8:30 sáng đến 2:45 chiều, 
tan học sớm vào các ngày 
thứ Tư lúc 1:00 chiều. 

Bữa sáng được phục vụ 
hàng ngày lúc 8:00 sáng. 

Nhiều chương trình của 
nhà trường hoạt động đến 
6:00 tối. Vui lòng trực tiếp 
liên hệ với nhà trường để 
biết thêm thông tin. 

Trung tâm Nhà Trẻ nằm 
trong khuôn viên trường. 
Vui lòng gọi điện để biết 
thêm thông tin. 

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Phòng thí nghiệm khoa 
học, phòng máy tính, giáo 
dục thể chất (PE).

Trung Tâm Gia Đình có 
tư vấn viên tại trường khi 
cần.

Có

REDWOOD HEIGHTS 
(K-5)

4401 39th Avenue, 94619 
Điện thoại: 531-6644 

8:40 sáng đến 3:00 chiều Không Chúng tôi có cung cấp một 
chương trình rèn luyện 
có tính phí được tài trợ 
bởi Hội Phụ Huynh - Giáo 
Viên (PTA) của chúng 
tôi. Redwood Heights 
Recreation Center, liền kề 
khuôn viên trường chúng 
tôi, cũng cung cấp dịch vụ 
chăm sóc ngoài giờ. 

Không Tài Nguyên, các lớp Đọc 
Ban Ngày Đặc Biệt, và 
chương trình Technology 
and Augmentative 
Learning Enhancement 
(TACLE) dành cho Các 
Lớp Học Ban Ngày Đặc 
Biệt.

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Giáo dục thể chất, kết 
hợp nghệ thuật, âm nhạc, 
thư viện, và Làm Vườn và 
Sinh Thái Học.

Các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tâm thần thông qua 
Help and Understanding 
Group Support (HUGS), 
Công Lý Phục Hồi, Phản 
Ứng Can Thiệp.

Không

RISE (K-5)

8521 A Street, 94621 
Điện thoại: 729-7732 

8:30 sáng đến 2:45 chiều Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có dịch vụ chăm sóc ngoài 
giờ dành cho học sinh ở 
độ tuổi đi học. Vui lòng liên 
hệ với nhà trường để biết 
thêm thông tin. 

Trung tâm Nhà Trẻ nằm 
ngoài khuôn viên trường. 
Vui lòng gọi điện để biết 
thêm thông tin. 

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Dịch Vụ Trị Liệu Lời 
Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có

SANKOFA (TK-8)

581 61st Street, 94609 
Điện thoại: 654-7787 

8:15 sáng đến 2:45 chiều Không Các dịch vụ được cung 
cấp cho học sinh lớp một 
đến lớp bảy từ 2:45 chiều 
đến 6:00 tối. Bushrod 
Recreation Center cũng 
cung cấp các dịch vụ 
ngoài giờ và phục vụ học 
sinh Mẫu Giáo Chuyển 
Tiếp đến lớp mười một. 

Hai lớp Nhà Trẻ được 
cung cấp từ 8:00 sáng - 
12:00 trưa và 12:00 trưa 
- 3:00 chiều

Dịch Vụ Tài Nguyên, Các 
Lớp Học Ban Ngày Đặc 
Biệt (Tự Kỷ) Nhà Trẻ - Lớp 
5, và Trị Liệu Lời Nói và 
Ngôn Ngữ dành cho học 
sinh nào có Kế Hoạch 
Giáo Dục Cá Nhân thích 
hợp. 

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Chương trình Giáo Dục 
Năng Khiếu và Tài Năng

Lincoln Child Center 
thứ Hai - thứ Sáu 9:00 
sáng -5:00 chiều(LCC), 
Hỗ Trợ Can Thiệp Hành 
Vi Tích Cực, chương 
trình University of 
California Build Tutorials, 
Experience Corps Tutors, 
University of California 
Sage Mentor Program, 
Temple Sinai Tutors.

Có

SEQUOIA (TK-5)

3730 Lincoln Avenue, 
94602 / Điện thoại: 531-
6696 

8:30 sáng đến 3:00 chiều Không Có hai lựa chọn chương 
trình ngoài giờ trong khuôn 
viên trường. Both Healthy 
Start và CDC (Child 
Development Center) cung 
cấp dịch vụ chăm sóc đến 
6:00 tối và phục vụ học 
sinh từ mẫu giáo đến lớp 
năm. Cần phải đủ điều 
kiện về thu nhập để tham 
gia chương trình của CDC. 
Dimond Park, Jewish 
Community Center, Head 
Royce và Studio One là 
một số chương trình địa 
phương có đón học sinh 
để tham gia các dịch vụ 
ngoài giờ bổ sung. 

Không Tài Nguyên, Trị Liệu 
Lời Nói và Ngôn ngữ, 
Chương Trình Hoàn 
Chỉnh Dành Cho Học Sinh 
Tự Kỷ và Chương Trình 
Ban Ngày Đặc Biệt Dành 
Cho Học Sinh Bị Rối Loạn 
Tình Cảm được cung cấp.

Chương trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc 
và ngoài ra, các chương 
trình rèn luyện có tính phí 
được cung cấp ngoài giờ 
bao gồm các lớp ngôn 
ngữ.

Chương trình Giáo Dục 
Năng Khiếu và Tài Năng 
(GATE) thường có hình 
thức là tạp chí dạy kỹ 
năng đọc viết do học sinh 
xuất bản.

Các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tâm thần dành cho 
tất cả học sinh (cả học 
sinh có Medi-Cal lẫn học 
sinh không có Medi-Cal), 
Giải Quyết Vấn Đề Hợp 
Tác, các nhóm dạy kỹ 
năng xã hội cho học sinh, 
nhóm Student Success.

Không

THINK COLLEGE NOW 
(K-5)

2825 International 
Boulevard, 94601 
Điện thoại: 532-5500 

8:25 sáng đến 3:00 chiều Không Học sinh mẫu giáo đến lớp 
năm được phục vụ từ 3:00 
chiều đến 6:00 tối.

International Child 
Development Center. Vui 
lòng liên hệ với chúng tôi 
để biết thêm thông tin. 

Tài Nguyên và Dịch Vụ Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Chương trình Giáo Dục 
Năng Khiếu và Tài Năng 
(GATE). 

Các Dịch Vụ Chăm Sóc 
Sức Khỏe Tâm Thần, phụ 
đạo, và các nhóm dành 
cho học sinh đặc biệt.

Có
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 Trường Giờ Làm Việc của 

Nhà Trường
Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

THORNHILL (K-5)

5880 Thornhill Drive, 
94611 / Điện thoại: 339-
6800 

Mẫu giáo - 8:20 sáng đến 
2:15 chiều, Lớp một đến 
lớp năm - 8:40 sáng đến 
3:00 chiều.

Không Dịch vụ chăm sóc ngoài 
giờ thông qua Adventure 
Time và các lớp rèn luyện 
được cung cấp trên cơ sở 
có tính phí. Câu Lạc Bộ 
Phụ Huynh - Giáo Viên 
của chúng tôi có tổ chức 
một danh sách trực tuyến 
gồm các nhà cung cấp 
dịch vụ và các gia đình ghi 
danh khi bắt đầu năm học. 

Không Tài Nguyên và Dịch Vụ Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Học sinh trong chương 
trình Giáo Dục Năng 
Khiếu và Tài Năng (GATE) 
được xác định ở lớp ba 
bằng bài thi RAVENS. 
Sau khi được xác định, 
học sinh sẽ được phục 
vụ bởi giáo viên đứng lớp 
bình thường thông qua 
các đề án chương trình 
giảng dạy có phân hóa.

Các giáo viên Thornhill sử 
dụng chương trình Caring 
Schools để dạy các kỹ 
năng xã hội tích cực. Bác 
sĩ tâm lý học đường của 
chúng tôi cũng cung cấp 
các nhóm hoạt động dành 
cho học sinh có cha mẹ 
ly hôn, và trị liệu cá nhân 
hạn chế.

Không
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Chương Trình 
Nhà Trẻ Trong hoặc 
Gần Khuôn Viên 
Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình 
Dành Cho Người 
Học Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Đồng phục

THORNHILL (K-5)

5880 Thornhill Drive, 
94611 / Điện thoại: 339-
6800 

Mẫu giáo - 8:20 sáng đến 
2:15 chiều, Lớp một đến 
lớp năm - 8:40 sáng đến 
3:00 chiều.

Không Dịch vụ chăm sóc ngoài 
giờ thông qua Adventure 
Time và các lớp rèn luyện 
được cung cấp trên cơ sở 
có tính phí. Câu Lạc Bộ 
Phụ Huynh - Giáo Viên 
của chúng tôi có tổ chức 
một danh sách trực tuyến 
gồm các nhà cung cấp 
dịch vụ và các gia đình ghi 
danh khi bắt đầu năm học. 

Không Tài Nguyên và Dịch Vụ Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Học sinh trong chương 
trình Giáo Dục Năng 
Khiếu và Tài Năng (GATE) 
được xác định ở lớp ba 
bằng bài thi RAVENS. 
Sau khi được xác định, 
học sinh sẽ được phục 
vụ bởi giáo viên đứng lớp 
bình thường thông qua 
các đề án chương trình 
giảng dạy có phân hóa.

Các giáo viên Thornhill sử 
dụng chương trình Caring 
Schools để dạy các kỹ 
năng xã hội tích cực. Bác 
sĩ tâm lý học đường của 
chúng tôi cũng cung cấp 
các nhóm hoạt động dành 
cho học sinh có cha mẹ 
ly hôn, và trị liệu cá nhân 
hạn chế.

Không
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 Acorn Woodland (K-5) 

1025 81st Avenue, 94621 
510-639-3344 
http://www.ousd.k12.ca.us/awe

Cơ Sở #165 / Mã Lựa Chọn #63

Trường Tiểu Học Acorn Woodland (AWE), một Trường Nổi 
Bật của California, có tính đa dạng cao. AWE tọa lạc trên 
một khu phức hợp giáo dục hiện đại, trị giá $22.000.000, 
có một thư viện công sử dụng chung, hoàn toàn mới, khu 
vườn trong trường, phòng học khoa học, trung tâm media, 
phòng khiêu vũ, phòng học nhạc, trung tâm thông tin dành 
cho gia đình, không gian họp cộng đồng, phòng thông tin 
dành cho giáo viên, trung tâm tư vấn, phòng can thiệp kỹ 
năng đọc, các phòng tài nguyên và lời nói, sân lớn, khu vực 
thực hành khoa học ngoài trời, cũng như một giảng đường. 
Những tài nguyên này đã được phân bổ để hỗ trợ tầm nhìn 
của chúng tôi trong việc phát triển các học sinh có các kỹ 
năng và quyết tâm theo đuổi nền giáo dục cao hơn. Chúng 
tôi cũng cung cấp các dịch vụ tuyệt vời cho các gia đình 
học sinh Acorn Woodland. Chúng tôi có mở các hội thảo 
tập trung giúp các gia đình hiểu được cách hỗ trợ học tập 
hiệu quả nhất cho con em họ. Ngoài ra, chúng tôi có một 
chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo vững chắc cho phụ 
huynh trong đó phụ huynh được đào tạo về cách trở thành 
những nhà lãnh đạo hiệu quả cao trong cộng đồng Acorn 
Woodland rộng lớn hơn. Chúng tôi tin rằng sự tham gia của 
các gia đình và học sinh đóng vai trò rất quan trọng trong 
việc đạt được sự thành công trong học thuật và chú trọng 
đến sức khỏe và hạnh phúc của các gia đình trong nhiều 
chương trình của chúng tôi dành cho phụ huynh. Chúng tôi 
có mở một lớp dạy nấu ăn và ẩm thực lành mạnh, được hỗ 

trợ bởi đối tác của chúng tôi, Champions for Change. Acorn 
Woodland cũng tổ chức chợ nông sản hàng tuần, cung cấp 
cho các gia đình và cộng đồng trái cây và rau củ trồng tự 
nhiên không dùng hóa chất, rẻ tiền, tươi ngon. Ngoài ra, 
chúng tôi còn cung cấp các cơ hội rèn luyện thể lực cho 
các gia đình, chẳng hạn như các lớp Zumba do phụ huynh 
phụ trách và các buổi đi dạo buổi sáng quanh sân tập của 
Trường Tiểu Học Acorn Woodland.

Đồng Phục: Học sinh tại trường AWE mặc áo sơmi xanh lá 
và quần kaki. Có thể mua đồng phục tại trường.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:55 chiều

Allendale (TK-5) 
3670 Penniman Avenue, 94619 
510-535-2812 
http://www.ousd.k12.ca.us/allendale

Cơ Sở #101 / Mã Lựa Chọn #64

Allendale là một cộng đồng trường học có những kỳ vọng 
cao đối với tất cả học sinh và cung cấp sự hỗ trợ lớn để 
học sinh có thể thành công về mặt xã hội, tình cảm và học 
thuật. Khuôn viên an toàn và thân thiện của chúng tôi là nơi 
các giáo viên có năng lực cao của chúng tôi giảng dạy, sử 
dụng kỹ năng đọc viết cân bằng, đặc biệt chú trọng đến các 
trình độ đọc viết cao hơn. Khoa học và toán là một phần 
quan trọng trong chương trình giảng dạy kết hợp của chúng 
tôi.

Đồng Phục: Đồng phục của trường Allendale là áo đỏ nâu 
hoặc đỏ tía và quần kaki. Nhà trường có bán áo polo ngắn 
và dài tay được thêu tên trường và logo con cọp. Nhà 
trường cũng bán áo len có mũ và khóa kéo thêu hoa văn, 
quần kaki, váy và quần đùi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:45 chiều
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 Bella Vista (TK-5) 

1025 East 28th Street, 94610 
510-436-4900

Cơ Sở #102 / Mã Lựa Chọn #65

Bella Vista được đại diện bởi một tập thể học sinh đa sắc 
tộc, có 16 nền tảng ngôn ngữ khác nhau, trong đó tiếng 
Quảng Đông, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh 
là các ngôn ngữ nổi bật. Các chương trình giảng dạy của 
chúng tôi gồm có phát triển tiếng Anh, hỗ trợ song ngữ, 
giảng dạy theo nhóm, và nghệ thuật. Bella Vista có mở một 
chương trình Chuyên Gia Tài Nguyên (Resource Specialist), 
các lớp Giáo Dục Đặc Biệt, và tư vấn tâm lý dành cho các 
học sinh đủ điều kiện và một chương trình ngoài giờ toàn 
diện. Môi trường tích cực của nhà trường tạo điều kiện học 
tập và phát triển tình cảm, xã hội của học sinh. Các mối 
quan hệ hợp tác thành công của Bella Vista với phụ huynh, 
các tổ chức kế cận, và các tổ chức trong cộng đồng cũng 
góp phần giúp học sinh học tập hiệu quả.

Đồng Phục: Mặc dù Bella Vista không bắt buộc mặc đồng 

phục, chúng tôi khuyến khích học sinh thể hiện tinh thần 
học đường bằng cách mặc đồng phục, gồm có quần xanh 
nước biển, váy hoặc quần đùi, và áo sơmi trắng có cổ. Học 
sinh cũng có thể mặc áo phông hoặc áo len Bella Vista 
xanh dương, có bán ở văn phòng chính.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:50 chiều

Bridges Academy (TK-5) 
1325 53rd Avenue, 94601 
510-535-3876  
http://www.bridgesatmelrose.org

Cơ Sở #178 / Mã Lựa Chọn #123

Chúng tôi là một ngôi trường nhỏ ở đó học sinh học cách 
xây dựng NHỮNG CHIẾC CẦU đến giấc mơ của các em. 
Các em sẽ trở thành những học giả, người biết chất vấn, 
nhà sáng tạo và nghệ sĩ. Chúng tôi tin rằng các gia đình 
và giáo viên phải hợp tác với nhau. Chúng tôi cung cấp 
chương trình học tập dựa trên các tiêu chuẩn tốt nhất và 
thú vị nhất trong một bầu không khí quan tâm ở đó thành 
tích của học sinh chúng tôi sẽ được chào mừng!

Brookfield (K-5) 
401 Jones Avenue, 94603 
510-639-3310

Cơ Sở #103 / Mã Lựa Chọn #66

Brookfield là một viên ngọc ẩn trong một khu vực lâu đời 
trong đó các thế hệ gia đình đã theo học tại trường chúng 
tôi. Chúng tôi có một chương trình song ngữ tiếng Tây 
Ban Nha-tiếng Anh hoàn hảo dành cho học sinh từ Mẫu 
Giáo-Lớp 2 với các giáo viên song ngữ có năng lực cao. 
Chúng tôi có một chương trình làm vườn tuyệt vời và 
chúng tôi là một trường Green Glove, dạy học sinh cách tái 
chế! Chương trình ngoài giờ của chúng tôi là một chương 
trình hoàn hảo và đã nhận được điểm số cao về tổ chức, 
chương trình và tinh thần tập thể! Con của quý vị sẽ được 
chăm sóc và thử thách về học thuật tại trường Brookfield.

Đồng Phục: Đồng phục của trường Brookfield là quần kaki 
và áo polo trắng hoặc xanh lá.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: Ngày học của chúng tôi từ 
8:30 sáng đến 2:45 chiều mỗi ngày trừ thứ Tư, khi đó tất 
cả học sinh tan học lúc 1:30 chiều. Chúng tôi phục vụ bữa 
sáng lúc 8:00 sáng.
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 Burckhalter (K-5) 

3994 Burckhalter Avenue, 94605 
510-729-7700  
http://www.ousd.k12.ca.us/burckhalter

Cơ Sở #105 / Mã Lựa Chọn #67

Tại Trường Tiểu Học Burckhalter, chúng tôi tin rằng mỗi 
trẻ em là duy nhất. Chúng tôi bắt đầu ở vị trí của các em 
và giúp đẩy nhanh tiến bộ của các em trong việc phát huy 
hết tiềm năng của mình. Chúng tôi tin rằng trách nhiệm 
của chúng tôi bắt đầu bằng việc cung cấp một số lựa chọn 
học tập, hoặc những phương hướng khác nhau trong học 
tập, giúp MỌI học sinh nhận thức được các yêu cầu học 
thuật của Thế Kỷ 21. Không hỏi “Học sinh này thông minh 
mức nào?” mà hỏi “học sinh này thông minh như thế nào?”, 
chúng tôi đòi hỏi học sinh có ước mơ lớn và theo đuổi 
những ước mơ đó một cách đam mê, kiên trì, có mục đích 
và tự hào. Phương châm của chúng tôi là “Học Nhiều, Làm 
Việc Thông Minh.” Tính đa dạng là trọng tâm của chúng tôi 
và đóng vai trò như ưu điểm của chúng tôi. Với chương 
trình giảng dạy được điều chỉnh theo các tiêu chuẩn Cốt Lõi 
Chung và sự chú trọng của chúng tôi đối với môn khoa học 
như một trường quân sự, mục tiêu của chúng tôi là thực 
hiện các chương trình mạnh mẽ về học thuật, được lập ra 
trong các phương pháp hiệu quả nhất, và kết hợp sự nhận 
thức về trách nhiệm, tin tưởng và thái độ tích cực đối với 
mọi học sinh. Nhân viên của chúng tôi hợp tác trong và suốt 
các trình độ cấp lớp để cung cấp một chương trình giáo dục 
đặc thù đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh. Mọi học sinh 
có thể tiếp cận chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn Cốt 
Lõi Chung với sự chú trọng mạnh đến toán học, khoa học, 
và công nghệ. Phòng máy tính của chúng tôi được trang bị 
ba mươi chiếc máy tính đã cài sẵn phần mềm chất lượng 
cao. Trung Tâm Ann Martin, nằm tại trường, hỗ trợ sức 
khỏe xã hội-tình cảm của học sinh và gia đình. Các nhóm 
tình nguyện của chúng tôi gồm có Faith Network, Jewish 
Coalition League, American Association of University 
Women và Delta Sigma Theta Sorority, Inc. Họ điều hành 
thư viện trường chúng tôi, dạy học sinh trong phòng Excel 
Reading Clinic, cũng như dạy riêng. Chương Trình Ngoài 
Giờ Ujimaa cung cấp cho học sinh những cơ hội học thêm 
bao gồm rèn luyện kỹ năng, dinh dưỡng và hỗ trợ học tập.

Đồng Phục: Đồng phục của chúng tôi gồm có áo polo màu 
trắng, xanh nước biển, hoặc xanh da trời (ngắn hoặc dài 
tay), với quần kaki, váy hoặc quần đùi xanh nước biển. Có 
thể mua đồng phục này tại hầu hết các địa điểm bán lẻ bao 
gồm Target, Walmart, Macy’s, JC Penny và các cửa hàng 
địa phương khác.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Tuyến AC 
Transit 45 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng-2:45 chiều, tan 
học sớm vào thứ Tư lúc 1:10 chiều. Chương Trình Ngoài 
Giờ Ujimaa hoạt động hàng ngày đến 6:00 tối.

Carl Munck (K-5) 
11900 Campus Drive, 94619 
510-531-4900  
http://www.ousd.k12.ca.us/carlmunck

Cơ Sở #168 / Mã Lựa Chọn #68

Trường Tiểu Học Carl B. Munck là một cộng đồng học tập 
đa dạng nằm tại Oakland Hills. Hiện nay là một Trường 
Arts Anchor, chúng tôi có học bổng hỗ trợ tài năng sáng tạo 
thiên phú của học sinh, gần đây đã dẫn đến việc vẽ ba bức 
bích họa toàn trường, và cung cấp các cơ hội nghệ thuật 
trình diễn khác nhau trong cả năm. Chúng tôi cung cấp các 
dịch vụ thư viện tại chỗ, một trung tâm media công nghệ, 
một phòng công nghệ toán chuyên biệt, giáo dục thể chất, 
giảng dạy nghệ thuật, nhạc cụ ở lớp bốn và năm, với học 
thổi sáo dành cho học sinh lớp ba, và nhiều hoạt động văn 
hóa khác. Một Hội Phụ Huynh-Giáo Viên (PTA) tích cực 
và Câu Lạc Bộ Các Ông Bố (Dad’s Club) điều chỉnh theo 
tầm nhìn của nhà trường để cung cấp các chương trình 
gây quỹ, các chương trình và hoạt động chẳng hạn như Đi 
Bộ Hàng Năm (Annual Walk-a-thon), Khiêu Vũ Thu Hoạch 
Mùa Thu (Fall Harvest Dance), Dạ Tiệc Khiêu Vũ Valentine 
(Valentine’s Dinner Dance), Đấu Giá Kín (Silent Auction), 
Sản Xuất Tại Trường (School Production), Đêm Sinh Hoạt 
Đa Văn Hóa (Multicultural Night), và Ngày Giải Trí Dành 
Cho Gia Đình (Family Fun Day). Một chương trình ngoài 
giờ được điều chỉnh chặt chẽ theo chương trình ngày học, 
một phần được tài trợ bằng các quỹ tài trợ 21st Century và 
OFCY, và cung cấp sự hỗ trợ làm bài tập về nhà/phụ đạo, 
máy tính, nghệ thuật và tạo tác, hợp xướng, làm vườn, thể 
thao, giáo dục thể chất, và các cơ hội rèn luyện kỹ năng 
khác.
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 Đồng Phục: Đồng phục của chúng tôi gồm có áo polo màu 

trắng, xanh nước biển, hoặc xanh da trời (ngắn hoặc dài 
tay), với quần kaki, váy hoặc quần đùi xanh nước biển. Có 
thể mua đồng phục này tại hầu hết các địa điểm bán lẻ bao 
gồm Target, Walmart, Macy’s, JC Penny và các cửa hàng 
địa phương khác.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Tuyến AC 
Transit 45 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng-2:45 chiều, tan 
học sớm vào thứ Tư lúc 1:10 chiều. Chương Trình Ngoài 
Giờ Ujimaa hoạt động hàng ngày đến 6:00 tối.

Carl Munck (K-5) 
11900 Campus Drive, 94619 
510-531-4900  
http://www.ousd.k12.ca.us/carlmunck

Cơ Sở #168 / Mã Lựa Chọn #68

Trường Tiểu Học Carl B. Munck là một cộng đồng học tập 
đa dạng nằm tại Oakland Hills. Hiện nay là một Trường 
Arts Anchor, chúng tôi có học bổng hỗ trợ tài năng sáng tạo 
thiên phú của học sinh, gần đây đã dẫn đến việc vẽ ba bức 
bích họa toàn trường, và cung cấp các cơ hội nghệ thuật 
trình diễn khác nhau trong cả năm. Chúng tôi cung cấp các 
dịch vụ thư viện tại chỗ, một trung tâm media công nghệ, 
một phòng công nghệ toán chuyên biệt, giáo dục thể chất, 
giảng dạy nghệ thuật, nhạc cụ ở lớp bốn và năm, với học 
thổi sáo dành cho học sinh lớp ba, và nhiều hoạt động văn 
hóa khác. Một Hội Phụ Huynh-Giáo Viên (PTA) tích cực 
và Câu Lạc Bộ Các Ông Bố (Dad’s Club) điều chỉnh theo 
tầm nhìn của nhà trường để cung cấp các chương trình 
gây quỹ, các chương trình và hoạt động chẳng hạn như Đi 
Bộ Hàng Năm (Annual Walk-a-thon), Khiêu Vũ Thu Hoạch 
Mùa Thu (Fall Harvest Dance), Dạ Tiệc Khiêu Vũ Valentine 
(Valentine’s Dinner Dance), Đấu Giá Kín (Silent Auction), 
Sản Xuất Tại Trường (School Production), Đêm Sinh Hoạt 
Đa Văn Hóa (Multicultural Night), và Ngày Giải Trí Dành 
Cho Gia Đình (Family Fun Day). Một chương trình ngoài 
giờ được điều chỉnh chặt chẽ theo chương trình ngày học, 
một phần được tài trợ bằng các quỹ tài trợ 21st Century và 
OFCY, và cung cấp sự hỗ trợ làm bài tập về nhà/phụ đạo, 
máy tính, nghệ thuật và tạo tác, hợp xướng, làm vườn, thể 
thao, giáo dục thể chất, và các cơ hội rèn luyện kỹ năng 
khác.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Tuyến AC 
Transit 54 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:40 sáng đến 2:55 chiều, 
với lịch học đặc biệt vào thứ Tư là từ 8:30 sáng đến 1:25 
chiều. Bữa sáng được phục vụ từ 8:15 sáng đến 8:30 sáng 
hàng ngày. 

Chabot (K-5) 
6686 Chabot Road, 94618 
510-654-4884  
http://www.chabotelementary.org

Cơ Sở #106 / Mã Lựa Chọn #69

Tại trường Chabot, phụ huynh, nhân viên và học sinh hợp 
tác cùng nhau để đảm bảo học sinh của chúng tôi thích 
học. Chúng tôi có học sinh với nhiều xuất thân chủng tộc 
và sắc tộc khác nhau. Chabot rất chú trọng đến sự xuất sắc 
trong học tập và chương trình giảng dạy của chúng tôi có 
thể cạnh tranh với chương trình của các trường tốt nhất 
Oakland, cả trường công lẫn trường tư.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Trạm 
Rockridge BART.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:35 sáng đến 2:50 chiều
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 Cleveland (K-5) 

745 Cleveland Street, 94606 
510-874-3600  
http://www.ousd.k12.ca.us/cleveland

Cơ Sở #108 / Mã Lựa Chọn #70

Trường Cleveland là một môi trường an toàn, có kỷ luật và 
hiệu quả ở đó học sinh và người lớn tham gia học tập có 
ý nghĩa. Tập thể đa dạng về văn hóa của chúng tôi là ưu 
điểm của chúng tôi và tinh thần bình đẳng, hợp tác, và tôn 
trọng lẫn nhau thấm nhuần trong cộng đồng nhà trường 
chúng tôi. Thiết kế chương trình giảng dạy và các phương 
pháp giảng dạy của chúng tôi giúp nâng cao khả năng của 
chúng tôi trong việc liên hệ và áp dụng kiến thức vào học 
tập phục vụ như được chứng minh trong Đề Án Làm Vườn 
Cộng Đồng của chúng tôi. Chúng tôi quyết tâm phát triển 
học sinh thành những người có năng lực xã hội, chính trị, 
học thuật và công nghệ. Nhiệm vụ của Trường Cleveland 
là thu hẹp khoảng cách thành tích ở Oakland và tạo ra sự 
nhận thức về tính cần thiết và tình yêu học tập ở học sinh 
của chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực tạo ra một sự khác biệt tích 
cực trong cuộc sống của học sinh bằng cách cung cấp một 
chương trình giảng dạy hấp dẫn và mạnh mẽ và xây dựng 
các mối quan hệ vững chắc giữa phụ huynh, nhân viên, học 
sinh và cộng đồng. Chúng tôi tạo ra một bản sắc văn hóa 
về các tiêu chuẩn cao và sự bình đẳng trong sự tự phản 
ánh và phân tích liên tục. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh 
tham gia hoạt động trong trường chúng tôi. Chúng tôi dạy 
Người Học Tiếng Anh phát triển trình độ thành thạo tiếng 
Anh. Ngoài ra, chúng tôi có mở một chương trình Giáo Dục 
Đặc Biệt, kết hợp học sinh mẫu giáo với học sinh giáo dục 

phổ thông, trị liệu lời nói/ngôn ngữ và hoạt động trị liệu, và 
chúng tôi gây quỹ cho các chương trình âm nhạc và nghệ 
thuật để cải thiện hoạt động giảng dạy của chúng tôi trong 
lớp học. Tại Trường Cleveland, chúng tôi toàn tâm toàn ý 
phát triển học sinh có ích, biết thương cảm, và có đạo đức.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 18, 26, 58L, NX, NX1, và V phục vụ trường 
chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:45 chiều, 
vào Các Ngày Học Tối Thiểu chúng tôi tan trường sớm lúc 
1:30 chiều.

Community United (TK-5) 
6701 International Boulevard, 94621 
510-639-2850

Cơ Sở #149 / Mã Lựa Chọn #95

Trường Tiểu Học Community United nằm trên Khuôn Viên 
Lockwood và chúng tôi cung cấp một môi trường học tập 
chất lượng cao cho tất cả học sinh. Trường Community 
United trân trọng trí tuệ, thể chất, tình cảm và tinh thần của 
học sinh toàn diện. Học sinh CUES là những học sinh biết 
thương cảm, xuất sắc, nhiệt tâm và được hỗ trợ. Học sinh 
của chúng tôi tham gia mô hình Cộng Đồng Học Đường 
Biết Quan Tâm (Caring School Community), tạo ra một môi 
trường an toàn cho mọi khía cạnh học tập. Chúng tôi cũng 
cung cấp một chương trình Dual Immersion 50/50 tiếng Tây 
Ban Nha/tiếng Anh cho học sinh mẫu giáo và lớp một.

Đồng Phục: Học sinh của chúng tôi mặc áo sơmi trắng hoặc 
xanh nước biển và quần xanh nước biển hoặc kaki. Chúng 
tôi có bán áo sơ mi và áo len đồng phục tại trường.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
xe buýt AC Transit 1, 1R, 40, và 43 phục vụ trường chúng 
tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:40 sáng đến 2:55 chiều

East Oakland Pride (K-5) 
8000 Birch Street, 94621 
510-636-8217

Cơ Sở #107 / Mã Lựa Chọn #112

Trường East Oakland PRIDE là viết tắt của Proud (Tự Hào), 
Respectful (Tôn Trọng), Intelligent Determined (Quyết Tâm 
Thông Minh), và Empowered (Có Động Lục) trong mọi hoạt 
động của chúng tôi! Chúng tôi cung cấp một môi trường 
học tập tích cực cho mọi học sinh. Học sinh cải thiện các kỹ 
năng học tập ở môn đọc, viết, toán học, và khoa học bằng 
cách liên hệ với các ý tưởng của mình, cộng đồng và thế 
giới. Chúng tôi có mở các lớp song ngữ từ Mẫu Giáo-Lớp 
2. Chúng tôi là một cộng đồng học đường biết quan tâm với 
một phòng máy tính, thư viện, và khu vườn có nhân viên 
phụ trách để các lớp học sử dụng hàng ngày. Chúng tôi 
có một nhà bếp, quầy salad, và các thức ăn nhẹ giữa ngày 
lành mạnh. Chương Trình Ngoài Giờ cung cấp thời gian làm 
bài tập về nhà, hoạt động nghệ thuật, khoa học, và giải trí 
cho học sinh mẫu giáo đến lớp năm. Nhiều phụ huynh tham 
gia các hoạt động của nhà trường, và các tình nguyện viên 
thường xuyên hỗ trợ. Trung Tâm Thông Tin Dành Cho Gia 
Đình điều phối các tình nguyện viên và hỗ trợ để xây dựng 
các gia đình khỏe mạnh. Chúng tôi mong được chào đón 
quý vị đến với cộng đồng PRIDE!

67% 
911 
918 
912 
918 
7 
-6 
7 
349 
30% 

19% 
44% 
11% 
15% 
1% 
1% 
0% 
8%

100% 
651 
692 
701 
700 
41 
10 
0 
396 
64% 

25% 
3% 
69% 
1% 
1% 
0% 
0% 
1%

200 800 1000
(800 = State Level Proficiency)

200 800 1000
(800 = State Level Proficiency)

Lựa chọn 1: 
API 2010: 
API 2011: 
API 2012: 
API 2013: 

Thay Đổi API 10-11: 
Thay Đổi API 11-12: 
Thay Đổi API 12-13: 

Tổng Ghi Danh: 
% Học Sinh ELL:

Lựa chọn 1: 
API 2010: 
API 2011: 
API 2012: 
API 2013: 

Thay Đổi API 10-11: 
Thay Đổi API 11-12: 
Thay Đổi API 12-13: 

Tổng Ghi Danh: 
% Học Sinh ELL:

% African American: 
% Asian: 
% Latino: 
% White: 

% Pacific Islander: 
% Native American: 

% Filipino: 
% Mutiple:

% African American: 
% Asian: 
% Latino: 
% White: 

% Pacific Islander: 
% Native American: 

% Filipino: 
% Mutiple:



Quý vị quan tâm đến những thông tin cập nhật mới nhất về những gì đang diễn ra trong các Trường thuộc OUSD? Hãy theo dõi thông tin 
của chúng tôi trên Facebook hoặc Twitter!            www.tinyurl.com/OUSDfacebook  •  www.twitter.com/OUSDNews

Hướng Dẫn Lựa Chọn Ghi Danh OUSD 2014-15 www.ousd.k12.ca.us/enroll

49
 phổ thông, trị liệu lời nói/ngôn ngữ và hoạt động trị liệu, và 

chúng tôi gây quỹ cho các chương trình âm nhạc và nghệ 
thuật để cải thiện hoạt động giảng dạy của chúng tôi trong 
lớp học. Tại Trường Cleveland, chúng tôi toàn tâm toàn ý 
phát triển học sinh có ích, biết thương cảm, và có đạo đức.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 18, 26, 58L, NX, NX1, và V phục vụ trường 
chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:45 chiều, 
vào Các Ngày Học Tối Thiểu chúng tôi tan trường sớm lúc 
1:30 chiều.

Đồng Phục: Học sinh của chúng tôi mặc áo sơmi trắng hoặc 
xanh nước biển và quần xanh nước biển hoặc kaki. Chúng 
tôi có bán áo sơ mi và áo len đồng phục tại trường.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
xe buýt AC Transit 1, 1R, 40, và 43 phục vụ trường chúng 
tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:40 sáng đến 2:55 chiều

Crocker Highlands (K-5) 
525 Midcrest Road, 94610 
510-451-5900  
http://crockerschool.org

Cơ Sở #111 / Mã Lựa Chọn #71

Tại trường Crocker Highlands, các giáo viên, gia đình, học 
sinh và nhân viên cùng hợp tác để đảm bảo rằng học sinh 
của chúng tôi phát triển tình yêu học tập. Trọng tâm của 
chúng tôi là các kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, hợp 
tác và sáng tạo ở Thế Kỷ 21. Sử dụng chương trình giảng 
dạy được Học Khu áp dụng, các tác phẩm văn học hấp dẫn 
và đa dạng, và các đơn vị bài học có ý nghĩa trong toàn bộ 
chương trình giảng dạy, chúng tôi cố gắng cung cấp một 
trải nghiệm học tập tuyệt vời. Học sinh có cơ hội học tiếng 
Tây Ban Nha, làm việc trong vườn cây ăn trái, tham gia 
một chương trình hoạt động thể lực, hát trong chương trình 
âm nhạc vocal, khám phá thư viện, và thực hiện các đề án 
trong phòng máy tính. Phần lớn sự thành công của chúng 
tôi là nhờ tập thể giáo viên, nhân viên, hội PTA vững mạnh, 
và các tình nguyện viên trong cộng đồng là những người 
giúp đỡ trong lớp học, văn phòng và sân chơi mỗi ngày.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Tuyến AC 
Transit 39 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: Lớp một đến lớp năm: 8:40 
sáng đến 3:00 chiều, Mẫu Giáo: 8:35 sáng đến 2:45 chiều

East Oakland Pride (K-5) 
8000 Birch Street, 94621 
510-636-8217

Cơ Sở #107 / Mã Lựa Chọn #112

Trường East Oakland PRIDE là viết tắt của Proud (Tự Hào), 
Respectful (Tôn Trọng), Intelligent Determined (Quyết Tâm 
Thông Minh), và Empowered (Có Động Lục) trong mọi hoạt 
động của chúng tôi! Chúng tôi cung cấp một môi trường 
học tập tích cực cho mọi học sinh. Học sinh cải thiện các kỹ 
năng học tập ở môn đọc, viết, toán học, và khoa học bằng 
cách liên hệ với các ý tưởng của mình, cộng đồng và thế 
giới. Chúng tôi có mở các lớp song ngữ từ Mẫu Giáo-Lớp 
2. Chúng tôi là một cộng đồng học đường biết quan tâm với 
một phòng máy tính, thư viện, và khu vườn có nhân viên 
phụ trách để các lớp học sử dụng hàng ngày. Chúng tôi 
có một nhà bếp, quầy salad, và các thức ăn nhẹ giữa ngày 
lành mạnh. Chương Trình Ngoài Giờ cung cấp thời gian làm 
bài tập về nhà, hoạt động nghệ thuật, khoa học, và giải trí 
cho học sinh mẫu giáo đến lớp năm. Nhiều phụ huynh tham 
gia các hoạt động của nhà trường, và các tình nguyện viên 
thường xuyên hỗ trợ. Trung Tâm Thông Tin Dành Cho Gia 
Đình điều phối các tình nguyện viên và hỗ trợ để xây dựng 
các gia đình khỏe mạnh. Chúng tôi mong được chào đón 
quý vị đến với cộng đồng PRIDE!

Đồng Phục: Học sinh mặc áo sơmi đồng phục là áo polo cài 
khuy màu xanh lá đậm.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Có thể sử 
dụng AC Transit để đến trường chúng tôi. Các tuyến 46, 40, 
1, và 1R dừng cách trường trong vòng 10 phút đi bộ.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:50 sáng đến 2:55 chiều
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 Emerson (TK-5) 

4803 Lawton Avenue, 94609 
510-654-7373 
http://www.ousd.k12.ca.us/emerson

Cơ Sở #115 / Mã Lựa Chọn #72

Tại trường Emerson, chúng tôi nỗ lực tạo ra một môi trường 
học tập tích cực, đáp ứng các nhu cầu học tập, xã hội và 
tình cảm của học sinh. Chúng tôi tin rằng mặc dù học sinh 
có nhiều cách học khác nhau, tất cả học sinh đều có khả 
năng xuất sắc. Bằng việc kết hợp các hoạt động học thuật 
vững chắc; nghệ thuật, âm nhạc và thơ ca; điền kinh và 
vui chơi; và các khu vườn và chế độ dinh dưỡng; chúng 
tôi tìm cách phát huy học sinh toàn diện và đáp ứng được 
mọi dạng học sinh. Với những khu vườn nở rộ, những bức 
bích họa, các sảnh treo đầy tranh ảnh, trình diễn âm nhạc 
trên sân khấu, và một cộng đồng sống động, biết quan tâm, 
Emerson là một không gian giúp rèn luyện kỹ năng để học 
sinh phát triển.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 1 và 1R dừng tại Telegraph cách ba dãy nhà. 
Tuyến 12 trên đường 51st và Shafter cách hai dãy. Xe buýt 
51A dừng trên đường Broadway cách trường Emerson hai 
dãy nhà. Emerson cách trạm MacArthur BART tám dãy nhà.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:25 sáng đến 2:45 chiều

Encompass Academy (K-5) 
1025 81st Avenue, 94621 
510-639-3350 
http://encompass.ousd.k12.ca.us

Cơ Sở #181 / Mã Lựa Chọn #73

Tại trường EnCompass Academy, chúng tôi tin rằng giáo 
dục “Bắt Đầu bằng Bản Thân, Được Dẫn Dắt bởi Gia Đình, 
Tham Gia Hoạt Động trong Cộng Đồng, và Bắt Nguồn từ 
Tổ Tiên.” Chúng tôi nỗ lực đào tạo học sinh phát triển toàn 
diện, và nhờ đó, học sinh của chúng tôi phát triển qua một 
bản sắc văn hóa học đường đáp ứng nhu cầu văn hóa, 
khích lệ, và biết quan tâm với những mối quan hệ sâu sắc, 
sự quan tâm cá nhân, học tập dựa trên dữ liệu và dựa trên 
các tiêu chuẩn, sự hợp tác giữa gia đình và nhà trường, các 
hoạt động âm nhạc, nghệ thuật trực quan, làm vườn, rèn 
luyện thể lực, công nghệ và kết nối với học sinh trong cùng 
lớp trong hai năm càng nhiều càng tốt. Các hoạt động học 
tập mạnh mẽ, dựa trên tiêu chuẩn của chúng tôi chú trọng 
xây dựng ngôn ngữ học thuật về nói và viết ở các môn học. 
Học Sinh Ngoài Giờ của EnCompass (từ lớp một đến lớp 
năm) được hỗ trợ làm bài tập về nhà hoặc hỗ trợ môn đọc, 
được làm phong phú bởi khiêu vũ châu Phi và Latinh, máy 
tính, rèn luyện thể lực, trình độ sử dụng media, và/hoặc 
làm vườn. Học sinh sử dụng máy tính thường xuyên để 
làm việc trên các chương trình đáp ứng chính xác mức nhu 
cầu của các em ở môn đọc và toán. Sự điều chỉnh chặt chẽ 
của nhân viên giáo dục phổ thông và giáo dục đặc biệt giúp 
học sinh trong các chương trình Tài Nguyên, Tự Kỷ, và Lớp 
Học Ban Ngày Đặc Biệt đẩy nhanh tiến bộ học tập. Ốc đảo 
khuôn viên trường tuyệt đẹp của chúng tôi, được xây dựng 
vào năm 2005 với thiết kế đoạt giải và không gian xanh, có 
các thảm cỏ, các lối đi trồng cây, các luống cây trồng, một 
giảng đường ngoài trời, và một hội trường đa năng. Học 
sinh và các gia đình của chúng tôi thích sử dụng Thư Viện 
Công Cộng Oakland hiện đại, mới cùng nằm trong khuôn 
viên trường chúng tôi. Một lựa chọn ăn trưa phục vụ salad 
hàng ngày cho học sinh, các bữa ăn nhẹ với trái cây và rau 
củ ba lần/tuần, và Chợ Nông Sản Tươi Oakland hàng tuần 
giúp củng cố sức khỏe của học sinh. Các chương trình hợp 
tác đưa học sinh tốt nghiệp, giáo viên và thực tập sinh tư 
vấn, các cố vấn cấp sơ trung, và các huấn luyện viên ELA, 
Khoa Học, và công nghệ đến trường để cải thiện hoạt động 
của các giáo viên có chuyên môn cao của chúng tôi.
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 Đồng Phục: Không có đồng phục

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 1 và 1R dừng tại Telegraph cách ba dãy nhà. 
Tuyến 12 trên đường 51st và Shafter cách hai dãy. Xe buýt 
51A dừng trên đường Broadway cách trường Emerson hai 
dãy nhà. Emerson cách trạm MacArthur BART tám dãy nhà.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:25 sáng đến 2:45 chiều

Encompass Academy (K-5) 
1025 81st Avenue, 94621 
510-639-3350 
http://encompass.ousd.k12.ca.us

Cơ Sở #181 / Mã Lựa Chọn #73

Tại trường EnCompass Academy, chúng tôi tin rằng giáo 
dục “Bắt Đầu bằng Bản Thân, Được Dẫn Dắt bởi Gia Đình, 
Tham Gia Hoạt Động trong Cộng Đồng, và Bắt Nguồn từ 
Tổ Tiên.” Chúng tôi nỗ lực đào tạo học sinh phát triển toàn 
diện, và nhờ đó, học sinh của chúng tôi phát triển qua một 
bản sắc văn hóa học đường đáp ứng nhu cầu văn hóa, 
khích lệ, và biết quan tâm với những mối quan hệ sâu sắc, 
sự quan tâm cá nhân, học tập dựa trên dữ liệu và dựa trên 
các tiêu chuẩn, sự hợp tác giữa gia đình và nhà trường, các 
hoạt động âm nhạc, nghệ thuật trực quan, làm vườn, rèn 
luyện thể lực, công nghệ và kết nối với học sinh trong cùng 
lớp trong hai năm càng nhiều càng tốt. Các hoạt động học 
tập mạnh mẽ, dựa trên tiêu chuẩn của chúng tôi chú trọng 
xây dựng ngôn ngữ học thuật về nói và viết ở các môn học. 
Học Sinh Ngoài Giờ của EnCompass (từ lớp một đến lớp 
năm) được hỗ trợ làm bài tập về nhà hoặc hỗ trợ môn đọc, 
được làm phong phú bởi khiêu vũ châu Phi và Latinh, máy 
tính, rèn luyện thể lực, trình độ sử dụng media, và/hoặc 
làm vườn. Học sinh sử dụng máy tính thường xuyên để 
làm việc trên các chương trình đáp ứng chính xác mức nhu 
cầu của các em ở môn đọc và toán. Sự điều chỉnh chặt chẽ 
của nhân viên giáo dục phổ thông và giáo dục đặc biệt giúp 
học sinh trong các chương trình Tài Nguyên, Tự Kỷ, và Lớp 
Học Ban Ngày Đặc Biệt đẩy nhanh tiến bộ học tập. Ốc đảo 
khuôn viên trường tuyệt đẹp của chúng tôi, được xây dựng 
vào năm 2005 với thiết kế đoạt giải và không gian xanh, có 
các thảm cỏ, các lối đi trồng cây, các luống cây trồng, một 
giảng đường ngoài trời, và một hội trường đa năng. Học 
sinh và các gia đình của chúng tôi thích sử dụng Thư Viện 
Công Cộng Oakland hiện đại, mới cùng nằm trong khuôn 
viên trường chúng tôi. Một lựa chọn ăn trưa phục vụ salad 
hàng ngày cho học sinh, các bữa ăn nhẹ với trái cây và rau 
củ ba lần/tuần, và Chợ Nông Sản Tươi Oakland hàng tuần 
giúp củng cố sức khỏe của học sinh. Các chương trình hợp 
tác đưa học sinh tốt nghiệp, giáo viên và thực tập sinh tư 
vấn, các cố vấn cấp sơ trung, và các huấn luyện viên ELA, 
Khoa Học, và công nghệ đến trường để cải thiện hoạt động 
của các giáo viên có chuyên môn cao của chúng tôi.

Đồng Phục: Học sinh tại EnCompass mặc quần xanh 
dương đậm hoặc kaki, và áo sơmi cổ cồn có màu tùy vào 
cấp lớp. Văn phòng nhà trường có bán áo đồng phục theo 
giá vốn có logo EnCompass. Các gia đình cũng có thể chọn 
tự mua áo, miễn là áo tuân thủ quy định màu sắc: học sinh 
mẫu giáo và lớp một mặc màu đỏ (thể hiện cho lửa, giúp 
cây con phát triển); học sinh lớp hai và lớp ba mặc màu 
xanh lá (thể hiện mầm cây); học sinh lớp bốn và năm mặc 
màu vàng (thể hiện màu hoa nở rộ). Có Đơn Xin Học Bổng 
Mua Đồng Phục.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 45 và 46 và Trạm Coliseum Bart phục vụ trường 
chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: Mẫu giáo - 8:30 sáng đến 
2:45 chiều, Lớp một đến lớp năm - 8:30 sáng đến 3:30 
chiều. Chúng tôi có Các Ngày Học Tối Thiểu cho tất cả cấp 
lớp, tan học sớm lúc 1:05 chiều.
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Franklin (K-5) 
915 Foothill Boulevard, 94606 
510-874-3354

Cơ Sở #116 / Mã Lựa Chọn #74

Tại Trường Franklin, học sinh học trước, trong và sau giờ 
học. Chúng tôi có một tập thể học sinh đa dạng gồm có 
trên 27 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Ả Rập và tiếng Kareni, 
do đó chúng tôi có mở chương trình Structured English 
Immersion (SEI). Chúng tôi cũng có 10 lớp song ngữ dành 
cho học sinh nói tiếng Quảng Đông, tiếng Tây Ban Nha và 
tiếng Việt. Để cải thiện hơn nữa chương trình học thuật, 
chúng tôi có mở các chương trình sau: Chương Trình Khoa 
Học ACES, Chương Trình Vừa Học Vừa Chơi (Playworks 
School Program), Chương Trình Phụ Đạo Ngoài Giờ 
EBAYC (EBAYC Afterschool Tutorial Program), Nhạc Cụ, 
Làm Vườn, Chương Trình Vừa Học Vừa Chơi Ngoài Giờ 
(Playworks Afterschool Program), Chương Trình Ngoài Giờ 
Harbor House, Dàn Nhạc MUSE, Lớp Đánh Đàn, và Lớp 
Mandolin.

Esperanza (K-5) 
10315 E Street, 94603 
510-639-3367

Cơ Sở #177 / Mã Lựa Chọn #119

Esperanza là một ngôi trường nhỏ nằm trên Khuôn Viên 
Stonehurst, tăng cường sự xuất sắc trong học tập tiếng 
Anh và tiếng Tây Ban Nha thông qua hoạt động giảng dạy 
mạnh mẽ và phù hợp. Học sinh mẫu giáo, lớp một và hai 
tham gia một chương trình tăng cường song ngữ, học nửa 
ngày mỗi ngôn ngữ. Ở tất cả cấp lớp, giáo viên kết hợp 
tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, khoa học và các môn xã hội 
thông qua các đơn vị bài học theo chủ điểm về những chủ 
đề thú vị như động vật, di trú, hoặc văn học. Esperanza có 
mở nhiều chương trình khác nhau, bao gồm chương trình 
thi đọc toàn trường, các lớp âm nhạc, dạy học trong vườn, 
các đề án phục vụ cộng đồng, phụ đạo ngoài giờ và rèn 
luyện kỹ năng, bao gồm các hoạt động thể thao, nghệ thuật 
và khiêu vũ. Esperanza hoan nghênh học sinh từ tất cả nền 
tảng ngôn ngữ và khuyến khích học sinh nói tiếng Anh ghi 
danh.

Đồng Phục: Học sinh tại trường Esperanza mặc áo polo 
màu nâu đỏ. Quý vị có thể mua áo polo có logo tại trường 
hoặc học sinh có thể mặc áo polo nâu đỏ khác.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 1, 1R, và 801 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:45 chiều
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 Đồng Phục: Học sinh tại trường Esperanza mặc áo polo 

màu nâu đỏ. Quý vị có thể mua áo polo có logo tại trường 
hoặc học sinh có thể mặc áo polo nâu đỏ khác.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 1, 1R, và 801 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:45 chiều

Fred T. Korematsu Discovery Academy (TK-5) 
10315 E Street, 94603 
510-639-3377

Cơ Sở #172 / Mã Lựa Chọn #118

Các học sinh nhỏ tuổi của chúng tôi tham gia hoạt động 
tìm tòi thực tế ở môn khoa học và toán đồng thời phát triển 
sự yêu thích văn chương và đọc sách. Môn viết trong toàn 
bộ chương trình giảng dạy là một yếu tố chính trong công 
việc của chúng tôi. Các chương trình can thiệp của chúng 
tôi chú trọng đáp ứng nhu cầu của từng học sinh và được 
cung cấp thông qua hoạt động giảng dạy trong nhóm nhỏ và 
cá nhân, cũng như thông qua hướng dẫn trên máy tính. Một 
bản sắc chú trọng quan tâm đến học sinh và sự tham gia 
hoạt động được hỗ trợ một cách đồng nhất trong mọi môi 
trường học tập. Chúng tôi có mở các chương trình trước và 
sau giờ học, lớp ESL dành cho người lớn, và các lớp dạy 
kỹ năng nuôi con. Trường Korematsu Discovery Academy 
(KDA) là một ngôi trường lý tưởng dành cho các gia đình 
nào đang tìm kiếm một môi trường học tập biết quan tâm, 
hỗ trợ, và có tổ chức cao cho con em mình, ở đó mọi học 
sinh sẽ trở thành một học sinh chân chính. Tại KDA, chúng 
tôi ủng hộ những gì là đúng đắn!

Đồng Phục: Đồng phục KDA là áo màu xanh đậm bất kỳ 
kiểu nào, với quần jean, kaki, quần đùi hoặc váy. Học sinh 
không được mang sandal tới trường. Các em phải mang 
giày thể thao hoặc giày có thể dùng để chạy nhảy và vui 
chơi. 

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 98, 45, 1, và 1R phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:55 chiều

Fruitvale (K-5) 
3200 Boston Avenue, 94602 
510-535-2840

Cơ Sở #117 / Mã Lựa Chọn #75

Tại Trường Fruitvale, chúng tôi có mở một chương trình học 
tập từ tiền mẫu giáo đến lớp năm được thực hiện bởi nhiều 
chương trình rèn luyện kỹ năng trong trường và ngoài giờ 
khác nhau. Chúng tôi cũng có nhiều quan hệ hợp tác trong 
cộng đồng giúp hỗ trợ học sinh của chúng tôi. Tại Fruitvale, 
chúng tôi tin rằng khi được cho cơ hội và khát khao, mọi 
học sinh đều có thể học tập.
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 Futures (K-5) 

6701 International Boulevard, 94621 
510-636-0520

Cơ Sở #123/ Mã Lựa Chọn #79

Trường Tiểu Học Futures là một trường ở Đông Oakland 
toàn tâm vì sự thành công trong học tập và trong xã hội của 
mọi học sinh. Chương trình Ngữ Văn Anh của chúng tôi gần 
đây được điều chỉnh theo chương trình PALS và đã chuyển 
sang chương trình Đọc Viết Cân Bằng (Balanced Literacy) 
với sự chú trọng mạnh về Đọc Có Hướng Dẫn nhắm đến 
trình độ cá nhân của học sinh. Ở môn toán, trường Futures 
đã tiếp tục tiến hành các chương trình Number Talks và 
Number Sense với sự chú trọng xây dựng kiến thức của 
học sinh về toán học khi chúng tôi thực hiện theo các tiêu 
chuẩn Cốt Lõi Chung. Đối với môn khoa học, chúng tôi 
tiếp tục xây dựng khả năng bằng cách thêm chương trình 
Science Prep vào ngày học của học sinh. Sự hợp tác của 
giáo viên đóng vai trò rất quan trọng cho hoạt động giảng 
dạy mà trường Futures giải quyết bằng cách cung cấp cho 
giáo viên Những Cộng Đồng Học Tập Chuyên Môn mỗi 
tuần với Giáo Viên Đặc Trách hoặc Hiệu Trưởng. Hạnh 
phúc Xã Hội và Tình Cảm đóng vai trò rất quan trọng đối 
với mọi học sinh tại trường Futures. Để giúp hỗ trợ học 
sinh, trường Futures đã đưa các dịch vụ bổ sung vào ngày 
học. Trường Futures đã thuê dịch vụ của Chuyên Gia Tâm 
Lý Học Đường thêm hai ngày để tư vấn nhóm và tư vấn 
1:1 cho học sinh. Với EBAC, Futures tiếp tục cung cấp dịch 
vụ tư vấn cho học sinh. Thông qua sự hợp tác với trường 
Futures Afterschool Academy, học sinh hiện nay tham gia 
giờ giải lao có tổ chức, cung cấp một huấn luyện viên cho 
mỗi lớp để chơi một trò chơi trong giờ giải lao. Các Cộng 
Đồng Học Đường Biết Quan Tâm cũng đã cung cấp một cơ 
cấu cho giáo viên làm việc với học sinh và xây dựng cộng 
đồng trong lớp học.

Đồng Phục: Học sinh mặc áo sơmi nâu đỏ và quần kaki.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Tuyến AC 
Transit 1 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:15 sáng đến 2:35 chiều

Garfield  (TK-5) 
1640 22nd Avenue, 94606 
510-535-2860 
http://www.ousd.k12.ca.us/garfield

Cơ Sở #118 / Mã Lựa Chọn #76

Trường Tiểu Học Garfield nỗ lực thực hiện được tầm nhìn 
của mình là TẤT CẢ học sinh Garfield sẽ trở thành những 
người trưởng thành biết quan tâm và sáng tạo để tốt nghiệp 
đại học và thành công trong cuộc sống. Trường chúng tôi 
hoạt động dựa trên bốn giá trị:

1. Học tập chăm chỉ, kiên trì và giáo dục.

2. Nhân viên, học sinh và gia đình hợp tác với nhau.

3. Gia đình, nhà trường và cộng đồng khỏe mạnh.

4. Tính đa dạng là ưu điểm của chúng tôi.

Đồng Phục: Đồng phục là quần xanh nước biển truyền 
thống và áo trắng. Trường Garfield có bán đồng phục và hỗ 
trợ các gia đình trong việc tìm mua đồng phục. Tất cả học 
sinh, tiền mẫu giáo đến lớp năm phải mặc đồng phục hàng 
ngày.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:40 sáng đến 3:00 chiều
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 Đồng Phục: Học sinh mặc áo sơmi nâu đỏ và quần kaki.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Tuyến AC 
Transit 1 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:15 sáng đến 2:35 chiều

Đồng Phục: Đồng phục là quần xanh nước biển truyền 
thống và áo trắng. Trường Garfield có bán đồng phục và hỗ 
trợ các gia đình trong việc tìm mua đồng phục. Tất cả học 
sinh, tiền mẫu giáo đến lớp năm phải mặc đồng phục hàng 
ngày.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:40 sáng đến 3:00 chiều

Glenview (K-5) 
4215 La Cresta Avenue, 94602 
510-531-6677  
http://www.ousd.k12.ca.us/glenview

Cơ Sở #119 / Mã Lựa Chọn #77

Tại Trường Tiểu Học Glenview, nhiệm vụ của chúng tôi 
là cung cấp cho học sinh những cơ hội giáo dục đáp ứng 
đúng lúc nhu cầu của các em, cho phép các em có tiến bộ 
trong học tập ở hoặc cao hơn trình độ cấp lớp của các em, 
và phát triển học sinh thành những thanh thiếu niên khỏe 
mạnh. Học sinh sẽ trở thành những người biết tư duy sáng 
tạo và phản biện, là thành viên biết quan tâm trong cộng 
đồng địa phương và thương cảm với người dân trên toàn 
cầu. Chúng tôi không ngừng nỗ lực đáp ứng nhiệm vụ của 
mình bằng cách:

1. cung cấp khả năng tiếp cận bình đẳng đối với các 
chương trình giáo dục giúp nuôi dưỡng thành tích học 
tập, sự yêu thích học tập suốt đời, đam mê thể hiện nghệ 
thuật đa chương trình giảng dạy;

2. tăng cường sự hiểu biết, tương tác và tôn trọng đa văn 
hóa; 

3. cung cấp các cơ hội phát triển chuyên môn và lập kế 
hoạch cho nhân viên của mình, giúp cải thiện không khí 
trong trường, hỗ trợ các phương pháp giảng dạy dựa trên 
nghiên cứu và dựa trên dữ liệu, và tăng cường sự phát 
triển của nhân viên giảng dạy và nhân viên hỗ trợ của 
chúng tôi;

4. hợp tác với phụ huynh, người giám hộ, người chăm sóc 
và cộng đồng;

5. phát triển các quan hệ hợp tác với cộng đồng vì lợi ích 
của học sinh, phụ huynh và nhân viên của chúng tôi; và

6. cung cấp cơ hội tham gia các hoạt động công bằng xã 
hội giúp tăng cường sự phục vụ và phát triển nhận thức 
xã hội tình cảm.

Cuối cùng, tầm nhìn của trường Glenview là kỳ vọng học 
sinh phát huy hết năng lực của mình. Các chương trình, 
dịch vụ, phụ huynh, hiệu trưởng, tập thể giáo viên và nhân 
viên của chúng tôi góp phần vào sự phát triển của mọi học 
sinh trong việc hỗ trợ các em đạt được các kỹ năng giáo 
dục và học tập cần thiết để tích cực tham gia hoạt động 
trong trường và trong cộng đồng lớn hơn. Những nỗ lực 
của chúng tôi dẫn đến việc học sinh của chúng tôi học cách 
đưa ra các quyết định đúng đắn về cuộc sống hàng ngày 
của các em bằng cách phát triển ý thức tích cực về bản 
thân, gia đình và cộng đồng.

Đồng Phục: Học sinh tại Glenview mặc đồng phục màu 
xanh nước biển và màu trắng từ thứ Hai đến thứ Năm, mặc 
tự do vào thứ Sáu. Bất kỳ sự kết hợp màu xanh nước biển 
và màu trắng (quần jeans cũng được chấp nhận) đều được 
xem là đồng phục. Có thể mua đồng phục tại bất kỳ cửa 
hàng nào.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit đến gần Glenview gồm có 18, 57, 58L, 657, và 
NL.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: Mẫu giáo - 8:15 sáng đến 
2:30chiều, Lớp một đến lớp năm - 8:30 sáng đến 2:45 
chiều.
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Grass Valley (TK-5) 
4720 Dunkirk Avenue, 94605 
510-636-4653  
http://www.ousd.k12.ca.us/grassvalley 

Cơ Sở #122 / Mã Lựa Chọn #78

Trường Grass Valley là một cộng đồng học đường biết 
quan tâm trong vùng đồi của Oakland. Học sinh sẽ được 
học theo một chương trình giảng dạy kết hợp môn Đọc/Ngữ 
Văn, Toán, Khoa Học, Các Môn Xã Hội, cũng như Nghệ 
Thuật Trực Quan và Nghệ Thuật Trình Diễn. Mục tiêu của 
chúng tôi là học sinh nỗ lực đạt được thành tích xuất sắc và 
phát triển hình ảnh bản thân tích cực.

Greenleaf (TK-8) 
6328 East 17th Street, 94621 
510-636-1400

Cơ Sở #112 / Mã Lựa Chọn #124

Trường Tiểu Học Greenleaf là một trường từ Mẫu Giáo-Lớp 
5 ở trung tâm khu vực Đông Oakland. Xây dựng trên một 
nền tảng hợp tác vững chắc với cộng đồng và gia đình, 
chúng tôi cam kết vì thành tích học tập xuất sắc của tất cả 
học sinh. Các nguyên tắc học tập của chúng tôi – Tự Hào, 
Tìm Tòi, Liêm Chính, và Quyết Tâm – xác định chúng tôi là 
ai và chúng tôi làm gì. Chúng tôi có một chương trình giảng 
dạy mạnh mẽ chú trọng đến kỹ năng đọc viết cân bằng, đặc 
thù, và tư duy phản biện. Cùng nhau, chúng tôi là một cộng 
đồng người học tận tâm vì sự thành công của mỗi và mọi 
học sinh.

Đồng Phục: TK đến lớp năm: Áo polo đỏ tía hoặc trắng, 
quần kaki, váy hoặc quần đùi, áo trùm đầu hoặc áo len 
Greenleaf, với giày đen hoặc trắng. Lớp sáu đến lớp tám. 
Áo polo trắng hoặc xanh nước biển, quần kaki, váy hoặc 
quần đùi, áo trùm đầu Greenleaf áo trùm đầu của lớp, với 
giày đen hoặc trắng.

Global Family (TK-5) 
2035 40th Avenue, 94601 
510-879-1280

Cơ Sở #114 / Mã Lựa Chọn #62

Tầm nhìn của chúng tôi về một ngôi trường có chất lượng 
là một ngôi trường giúp chuẩn bị các kỹ năng học tập và xã 
hội cho học sinh cần để đáp ứng những thử thách của thế 
kỷ 21. Trường chúng tôi khuyến khích học sinh theo đuổi 
học lên cao. Là một Trường Dual Immersion (Hòa Nhập 
Song Ngữ), chúng tôi cung cấp hoạt động giảng dạy bằng 
tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và kỳ vọng mọi học sinh 
phải đạt được một trình độ thành thạo học thuật cao ở cả 
hai ngôn ngữ. Chúng tôi hợp tác với nhiều cơ quan và tổ 
chức trong cộng đồng để cung cấp nhiều dịch vụ cho học 
sinh và phụ huynh. Giáo viên giúp học sinh tham gia các 
hoạt động giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và tìm tòi. 
Chúng tôi cam kết tăng cường sự nhạy bén và nhận thức 
về văn hóa ở tất cả thành viên trong cộng đồng học đường 
chúng tôi.

Đồng Phục: Tại trường Global Family học sinh mặc áo polo/
áo cánh màu trắng hoặc xanh lá mạ, với quần hoặc váy 

xanh nước biển. Áo được bán tại văn phòng chính của nhà 
trường.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Tuyến AC 
Transit 40 và trạm Fruitvale BART phục vụ trường chúng 
tôi. Từ 8:00 sáng đến 8:30 sáng, chúng tôi phục vụ bữa 
sáng tại căn tin. Tất cả học sinh được ăn sáng và ăn trưa 
miễn phí.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: Trường chúng tôi học từ 
8:30 sáng đến 3:00 chiều, tan học sớm lúc 1:15 vào các 
ngày học tối thiểu.
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 Hillcrest (K-8) 

30 Marguerite Drive, 94618 
510-879-1270  
http://www.hillcrestpta.org

Cơ Sở #127 / Mã Lựa Chọn #42

Được thành lập vào năm 1950, Trường Hillcrest là một ngôi 
trường nhỏ phục vụ học sinh từ mẫu giáo đến lớp tám. Có 
một tinh thần tập thể dễ nhận thấy trong toàn trường với 
việc giáo viên hợp tác trong cũng như ở khắp các trình 
độ cấp lớp để cung cấp một chương trình giáo dục mang 
tính thử thách cho mọi học sinh. Nhu cầu của tất cả học 
sinh của chúng tôi được đáp ứng bằng một phương pháp 
đặc thù, có tổ chức và các quyết định đối với chương trình 
giảng dạy là dựa trên dữ liệu từ các bản đánh giá khác 
nhau của Học Khu, tiểu bang và các bản đánh giá không 
chính thức. Trường Hillcrest là trung tâm hoạt động và trung 
tâm xã hội của cộng đồng Claremont Hills này. Nhiều gia 
đình dắt con mình đến trường và về nhà và ở lại sau hoạt 
động Morning Circle để cập nhật tin tức nhà trường và cộng 
đồng. Các chương trình ngoài giờ cho phép học sinh của 
chúng tôi ở lại trường để chơi hoặc theo học các lớp rèn 
luyện kỹ năng. Những tài năng chưa bộc lộ và những giấc 
mơ của học sinh được khám phá qua nhiều chương trình 
của nhà trường được hội PTA của Hillcrest thanh toán chi 
phí, bao gồm âm nhạc, nghệ thuật, công nghệ, kiến thức về 
sinh thái, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp, trong số nhiều 

chương trình khác. Phục Vụ Cộng Đồng là một nền tảng 
trong cộng đồng học đường của chúng tôi, do đó học sinh 
ở mọi cấp lớp có thể mong đợi tham gia nhiều hoạt động 
phục vụ cộng đồng trong mỗi năm học tại Hillcrest. Mục tiêu 
của chúng tôi đến lúc học sinh Hillcrest lên lớp tám là học 
sinh sẽ có những trải nghiệm phục vụ cộng đồng toàn diện 
và đa dạng.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 651 và 682 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 3:00 chiều

Hoover (TK-5) 
890 Brockhurst Street, 94608 
510-879-1700  
http://www.ousd.k12.ca.us/hoover

Cơ Sở #170 / Mã Lựa Chọn #80

Hoover là một Trường Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật 
và Toán Học (STEM) với trọng tâm môi trường. Học sinh 
có cơ hội tham gia các hoạt động khoa học, làm việc, toán 
học và đọc viết thực tiễn. Học sinh có cơ hội có một không 
hai là đọc sách trong các nhóm sinh hoạt đọc viết cân 
bằng và đọc nhiều văn bản tiểu thuyết và phi tiểu thuyết đa 
dạng. Học sinh của chúng tôi có động lực và được cổ vũ 
để đạt được những kỳ vọng cao và được giao trách nhiệm 
đạt được thành tích học tập ở hoặc cao hơn trình độ cấp 
lớp. Nhân viên của chúng tôi tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau. 
Hoover tăng cường một sự kết nối nhà trường/gia đình 
mang tính hỗ trợ học tập tạo nên sự yêu thích học tập sẽ 
đưa học sinh của chúng tôi lên đại học, tham gia lực lượng 
lao động, và đồng hành cùng các em suốt đời.

Đồng Phục: Tại Hoover, học sinh phải mặc quần màu, váy 
hoặc quần đùi cát, kaki hoặc xanh nước biển bằng coton 
hoặc vải polyester. Quần áo rộng quá mức, quần quá nhiều 
túi hoặc quá dài là không chấp nhận được. Không được 
phép mặc quần ống loe, quần nhung kẻ, kiểu họa sĩ, cargo 
hay thợ mộc (quần có các túi bên và phần chân dưới). Học 
sinh không được mặc đồ jeans xanh dương. Quần đùi và 

váy không được ngắn hơn ba inch trên đùi hay có chiều dài 
kiểu “capri”. Có thể mang vớ và vớ đùi màu đen, trắng hoặc 
màu kem. Học sinh có thể mặc áo phông, áo len, áo polo, 
hoặc áo trùm đầu có khóa kéo, có logo Trường Tiểu Học 
Hoover, màu trắng hoặc màu đen.

Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Có thể đến trường 
chúng tôi bằng Các Tuyến Xe Buýt AC Transit 1, 1R, 72R, 
72M, và 18. Trạm MacArthur BART cách trường khoảng 
một dặm.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:45 chiều. 
Chúng tôi phục vụ bữa sáng lúc 8:00 sáng.
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 Horace Mann (TK-5) 

5222 Ygnacio Avenue, 94601 
510-879-1360  
http://horacemann.ousd.ca.campusgrid.net

Cơ Sở #136 / Mã Lựa Chọn #81

Tại trường Horace Mann, mục tiêu của chúng tôi là cung 
cấp một cộng đồng an toàn, thân thiện trong đó phụ huynh, 
học sinh và giáo viên hợp tác cùng nhau trong một môi 
trường học tập nghiêm túc để phát triển học sinh thành 
những người học xuất sắc, có trách nhiệm và sáng tạo. 
Chúng tôi tin rằng tất cả học sinh đều có khả năng trở 
thành những người học hiệu quả và có khả năng chịu trách 
nhiệm đối với việc học của mình. Khi chúng tôi nỗ lực đạt 
được mục tiêu này và chuyển sang Các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi 
Chung, chúng tôi chú trọng vào môn toán và đang triển khai 
các Cộng Đồng Học Đường Biết Quan Tâm.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Tuyến AC 
Transit 40 có một trạm cách trường chúng tôi một dãy nhà.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:45 chiều

Howard (K-5) 
8755 Fontaine Street, 94605 
510-639-3244

Cơ Sở #166 / Mã Lựa Chọn #82

Trường Tiểu Học Charles P. Howard nằm trong một khu 
vực rất thanh bình với cảnh đẹp của khu vực Bay Area. 
Cộng đồng nhỏ của chúng tôi đã trở thành một nhóm gắn 
kết chặt chẽ tạo điều kiện và hỗ trợ việc học của học sinh. 
Ngoài chương trình giảng dạy chính, tất cả học sinh đều 
được sử dụng phòng máy tính, cơ sở giáo dục thể chất, 
và Hệ Thống Khoa Học Lựa Chọn Hoàn Chỉnh (Full Option 
Science System, FOSS). Năm nay trường chúng tôi tham 
gia chương trình Science & Literacy Cohort. Nhân viên 
của chúng tôi đã được đào tạo tăng cường về khoa học 
và chúng tôi tiếp tục sự hợp tác này trong hai năm tới. Học 
sinh của chúng tôi có được lợi ích của chương trình khoa 
học thực tiễn mạnh mẽ hơn này. Giáo viên nhạc bán thời 
gian của chúng tôi hợp tác với tất cả các lớp học của chúng 
tôi và dạy nhạc cụ cho các học sinh lớp bốn và lớp năm. 
Chúng tôi có một đề án làm vườn và tổ chức Chợ Nông 
Sản hàng tuần, khuyến khích thói quen ăn uống lành mạnh 
và giữ gìn sức khỏe trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng 
tôi đã hợp tác với Trung Tâm Ann Martin để hỗ trợ các nhu 
cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần của các gia đình. Câu 
Lạc Bộ Các Ông Bố đã tồn tại sáu năm và cung cấp các tài 
nguyên bổ sung cho trường chúng tôi. Howard cung cấp 
một môi trường quan tâm và tích cực thu hút sự tham gia 
của các gia đình và tin rằng học sinh là ưu tiên hàng đầu!

Đồng Phục: Màu đồng phục là xanh nước biển, trắng và 
kaki. Học sinh cũng có thể mặc áo phông của trường, có 
thể mua vào đầu năm học hoặc mua trực tuyến.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Tuyến AC 
Transit 64 phục vụ trường chúng tôi. Phương tiện xe buýt 
trong khu vực của chúng tôi hoạt động không đều.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:40 chiều

Joaquin Miller (K-5) 
5525 Ascot Drive, 94611 
510-531-6688  
http://www.joaquinmiller.org

Cơ Sở #142 / Mã Lựa Chọn #85

Trường Tiểu Học Joaquin Miller (JM) là một trường có uy 
tín trong Học Khu Thống Nhất Oakland. Chúng tôi tự hào về 
sự đang dạng của mình và cam kết giáo dục cho học sinh 
toàn diện trong một môi trường học đường biết quan tâm. 
Các giáo viên của JM cung cấp hoạt động giảng dạy có 
chất lượng cao và các cơ hội học tập cách tân trong toàn 
bộ chương trình giảng dạy. Học sinh của chúng tôi đảm bảo 
tham gia nhiều vai trò lãnh đạo trong trường, giúp tạo ra 
một cộng đồng thân thiện cho tất cả học sinh. Cô Paulette 
Smith làm Hiệu Trưởng trường JM trong nhiều năm, và 
dưới sự lãnh đạo của Cô, JM đã đạt được điểm 922 trong 
kiểm tra CST Star Tests và nổi tiếng về môi trường học 
đường tích cực. Joaquin Miller có một cộng đồng phụ 
huynh rất tích cực với việc các phụ huynh đóng một vai trò 
rất quan trọng trong sự thành công của nhà trường. Chúng 
tôi mời quý phụ huynh tiềm năng truy cập trang web của 
trường chúng tôi www.joaquinmiller.org để tìm hiểu thêm về 
chương trình giáo dục thú vị của chúng tôi.
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 Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Tuyến AC 

Transit 40 có một trạm cách trường chúng tôi một dãy nhà.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:45 chiều

Đồng Phục: Màu đồng phục là xanh nước biển, trắng và 
kaki. Học sinh cũng có thể mặc áo phông của trường, có 
thể mua vào đầu năm học hoặc mua trực tuyến.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Tuyến AC 
Transit 64 phục vụ trường chúng tôi. Phương tiện xe buýt 
trong khu vực của chúng tôi hoạt động không đều.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:40 chiều

International Community School (K-5) 
2825 International Boulevard, 94601 
510-532-5400

Cơ Sở #186 / Mã Lựa Chọn #83

Nhiệm vụ của Trường Cộng Đồng Quốc Tế (International 
Community School, ICS) là phát triển học sinh của chúng tôi 
thành những người biết tư duy phản biện, những công dân 
biết đồng cảm và những công dân toàn cầu, có các kỹ năng 
của thế kỷ 21. Cộng đồng học đường của chúng tôi giải 
quyết những bất bình đẳng xã hội trong tình hình giáo dục 
hiện nay và chúng tôi nỗ lực duy trì một bản sắc văn hóa 
học đường ở đó sẽ phát huy được khả năng của học sinh 
thông qua việc xây dựng các mối quan hệ tích cực và thực 
hiện một chương trình học tập nghiêm túc. Chúng tôi có hai 
chương trình ngôn ngữ. Một là chương trình song ngữ kết 
thúc muộn với một mục tiêu rõ ràng là học sinh có khả năng 
song ngữ khi hoàn thành lớp năm, và chương trình kia là 
mô hình Tiếng Anh Đảm Bảo (Sheltered-English), hoàn toàn 
bằng tiếng Anh. Trường chúng tôi hoan nghênh và khuyến 
khích sự tham gia của phụ huynh. Phụ huynh hỗ trợ con em 
mình bằng cách tình nguyện hoạt động trong các lớp học, 
đọc sách ở nhà, và tham dự các hội thảo. Phụ huynh hỗ 
trợ nhà trường bằng nhiều cách khác nhau từ gây quỹ, nấu 
ăn, trông vườn, và giúp đỡ trong văn phòng. Chúng tôi tin 
tưởng chắc chắn vào một cộng đồng đa dạng và phong phú 
ở đó mọi người đều là người học và đều được tôn trọng.

Đồng Phục: Học sinh ICS mặc quần xanh nước biển và áo 
sơmi trắng có cổ.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Fruitvale 
BART nằm cách trường chúng tôi trong khoảng cách đi bộ.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:40 sáng đến 3:15 chiều

Joaquin Miller (K-5) 
5525 Ascot Drive, 94611 
510-531-6688  
http://www.joaquinmiller.org

Cơ Sở #142 / Mã Lựa Chọn #85

Trường Tiểu Học Joaquin Miller (JM) là một trường có uy 
tín trong Học Khu Thống Nhất Oakland. Chúng tôi tự hào về 
sự đang dạng của mình và cam kết giáo dục cho học sinh 
toàn diện trong một môi trường học đường biết quan tâm. 
Các giáo viên của JM cung cấp hoạt động giảng dạy có 
chất lượng cao và các cơ hội học tập cách tân trong toàn 
bộ chương trình giảng dạy. Học sinh của chúng tôi đảm bảo 
tham gia nhiều vai trò lãnh đạo trong trường, giúp tạo ra 
một cộng đồng thân thiện cho tất cả học sinh. Cô Paulette 
Smith làm Hiệu Trưởng trường JM trong nhiều năm, và 
dưới sự lãnh đạo của Cô, JM đã đạt được điểm 922 trong 
kiểm tra CST Star Tests và nổi tiếng về môi trường học 
đường tích cực. Joaquin Miller có một cộng đồng phụ 
huynh rất tích cực với việc các phụ huynh đóng một vai trò 
rất quan trọng trong sự thành công của nhà trường. Chúng 
tôi mời quý phụ huynh tiềm năng truy cập trang web của 
trường chúng tôi www.joaquinmiller.org để tìm hiểu thêm về 
chương trình giáo dục thú vị của chúng tôi.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
đường phục vụ hạn chế của AC transit là #618, 646, 650, 
655, 642, 649, 653, 660. AC Transit #18 đến Quận Montclair 
mỗi 10 phút một chuyến.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: Mẫu giáo, bắt đầu lúc 8:00 
sáng và kết thúc lúc 2:20 chiều. Các lớp 1-5 bắt đầu lúc 
8:30 sáng và kết thúc lúc 2:50 chiều.
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 Kaiser (K-5) 

25 South Hill Court, 94618 
510-549-4900  
http://www.kaiserelementary.org

Cơ Sở #171 / Mã Lựa Chọn #86

Trường Tiểu Học Henry J Kaiser, Jr. được thành lập vào 
năm 1961 ở khu vực đồi Oakland phía bắc trên khu đất do 
kỹ nghệ gia Stanley Hiller hiến tặng. Tập thể 275 học sinh 
của Kaiser đến từ mọi khu ở Oakland, mang lại cho trường 
một sự đa dạng độc đáo, phản ánh dân số của thành phố. 
Chúng tôi là một cộng đồng có chất lượng. Sự tham gia của 
các gia đình và cộng đồng là rất quan trọng đối với chúng 
tôi. Mỗi năm, hội PTA gây quỹ để hỗ trợ chương trình học 
tập. Phụ huynh cống hiến vô số giờ tình nguyện cả trong lẫn 
ngoài lớp học. Trường Tiểu Học Kaiser cung cấp một môi 
trường học tập kích thích và sáng tạo ở đó mọi học sinh 
cảm thấy được tôn trọng, đánh giá cao, an toàn và được 
hỗ trợ. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra những cá nhân phát 
triển toàn diện, có khả năng tư duy, có nhận thức xã hội. 
Nhân viên học tập suốt đời của chúng tôi hợp tác chặt chẽ 
với các gia đình và học sinh để cung cấp một môi trường 
học tập hấp dẫn ở đó tất cả cố gắng đáp ứng các mục tiêu 
của chúng tôi là: Nâng cao sự xuất sắc trong học tập và tôn 
trọng sự đa dạng, cung cấp một không khí ở đó ‘tinh thần 

gia đình’ được phổ biến và cung cấp chương trình giảng 
dạy mang tính tổng thể, tương tác và tạo điều kiện. Chương 
trình học tập của Kaiser áp dụng phương pháp ‘học sinh 
toàn diện’, kết hợp dạy nghệ thuật, âm nhạc và phong trào 
trong các đề án trong lớp. Với hoạt động học tập theo đề 
án, một chương trình giảng dạy kết hợp nghệ thuật hoàn 
chỉnh, và học tập đặc thù trong mọi lớp học, học sinh của 
Kaiser luôn được thu hút tham gia và thử thách.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:40 sáng đến 2:55 chiều 

La Escuelita (TK-5) 
1050 Second Avenue, 94606 
510-874-7762  
http://laescuelita.ousd.k12.ca.us

Cơ Sở #121 / Mã Lựa Chọn #87

Trường của chúng tôi là một viên ngọc! Trường Tiểu Học 
La Escuelita được thành lập vào năm 1975 bởi các phụ 
huynh từ Trung Tâm Phát Triển Trẻ Em, Centro Infantil de 
la Raza. Vào tháng 8, 2012, chúng tôi chuyển vào trường 
mới, nằm trong Giai Đoạn 1 của Trung Tâm Giáo Dục La 
Escuelita Từ Tiền Mẫu Giáo Đến Lớp 12, nằm gần Laney 
College. Việc chuyển vào tòa nhà mới, xanh, tiết kiệm năng 
lượng đã tạo ra nhiều khả năng cho chúng tôi phát triển 
thành một Trường Cộng Đồng Dịch Vụ Hoàn Chỉnh. Trong 
khuôn viên trường, các tài nguyên gồm có Trung Tâm Sức 
Khỏe Tim Thanh Thiếu Niên (Youth Heart Health Center) 
(chia sẻ với Các Trường Trung Học MetWest và Dewey). 
Chúng tôi cung cấp một chương trình học thuật vững chắc 
cho học sinh Mẫu Giáo Chuyển Tiếp đến lớp năm (bao gồm 
giáo dục song ngữ cho học sinh Mẫu Giáo-lớp 2) ở đó sự 
hợp tác của giáo viên, phụ huynh và các đối tác trong cộng 
đồng đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra, trong khuôn viên 
trường chúng tôi, chúng tôi còn có Phòng Đọc Giáo Dục 
Đặc Biệt. Nhiệm vụ của chúng tôi tại trường La Escuelita 
là chuẩn bị cho thanh thiếu niên phát huy hết khả năng của 
mình và trở thành những công dân tự tin, sáng tạo, có đóng 
góp cho một xã hội đa văn hóa. Nhà cung cấp chương trình 
ngoài giờ của chúng tôi cho các cấp lớp hai đến lớp năm, 
East Bay Asian Youth Center (EBAYC), cung cấp sự hỗ 
trợ học tập ở các môn ngữ văn, toán, khoa học cùng với 

nhiều cơ hội rèn luyện kỹ năng. Học sinh tại La Escuelita 
học tập trong các lớp học biết quan tâm với không khí có 
kỳ vọng cao. Chúng tôi cung cấp hoạt động ngữ văn/Phát 
Triển Tiếng Anh, khoa học với FOSS, toán học, chuẩn bị kỹ 
năng máy tính cho mọi cấp lớp, hỗ trợ đọc tình nguyện cho 
học sinh lớp ba, hỗ trợ Học Sinh Mới cho học sinh mới đến 
nước này, các lớp dạy đọc viết cho phụ huynh, Chương 
Trình Vừa Học Vừa Chơi và Giáo Dục Thể Chất để hỗ trợ 
hoạt động vui chơi có tổ chức, và Các Buổi Họp Lớp Cộng 
Đồng Học Đường Biết Quan Tâm/Đặc Điểm Nhân Vật Hàng 
Tháng.

Đồng Phục: Đồng phục La Escuelita là quần, đầm hoặc váy 
xanh nước biển với áo sơmi, áo len, áo jacket trắng hoặc 
đỏ.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Trạm Lake 
Merritt BART cách trường chúng tôi khoảng bốn dãy nhà.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:40 sáng đến 2:55 chiều
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 Lafayette (K-5) 

1700 Market Street, 94607 
510-874-7774  
http://pantherpaws.org

Cơ Sở #129 / Mã Lựa Chọn #88

Trường Tiểu Học Lafayette là một trường Khoa Học, Công 
Nghệ, Kỹ Thuật và Toán Học (STEM) đang phát triển ở đó 
hoạt động dạy và học là trọng tâm của chúng tôi và thành 
tích của học sinh là mục tiêu của chúng tôi. Những kỳ vọng 
về hành vi trên toàn trường của chúng tôi, là nền tảng của 
môi trường học tập tích cực của chúng tôi là “3 chữ Be”: Be 
Respectful (Tôn Trọng). Be Responsible (Có Trách Nhiệm). 
Be Safe (An Toàn). Chúng tôi là trường nhận giải CRS 
Super Science Challenge Award cho năm học 2012-2013! 
Học sinh của chúng tôi có cơ hội có một không hai là kết 
hợp nghệ thuật và khoa học giúp nâng cao khả năng tư 
duy phản biện của các em và giúp các em đáp ứng được 
những thử thách của thế kỷ 21. Chúng tôi may mắn có một 
tập thể nhân viên song ngữ xuất sắc để hỗ trợ cộng đồng 
học đường của mình. Trường Tiểu Học Lafayette được hỗ 
trợ bởi các tổ chức xuất sắc sau đây: SOAR Afterschool 
Program, BOOST, The Oakland Bay Area LINKS, Jiji 
Math, Roots of Empathy, Jair Learning, Kids Club, Obugs 
Gardening, Family Literacy/ESL Adult Ed Classes, Circle 
of Care Girls Group, Brothers on the Rise Boys Mentoring 
Group, Prescott Clowns, Alice Arts, Breath Mobile, Mocha 
Art Program, Oakland Studens Orchestra, Music Integrated 
Learning Experience (MILE), ARIA San Francisco Opera, 
Safety Patrol, California Poets in the Schools, Junior 
Achievement, Davita/Shoes That Fit, và the Bay Area 

Community Resources. Chúng tôi là một môi trường gia 
đình với những kỳ vọng cao dành cho học sinh, nhân viên, 
và cộng đồng xung quanh.

Đồng Phục: Đồng phục của chúng tôi có màu như sau: áo 
sơmi đỏ tía và quần kaki, váy hoặc áo liền quần. Có thể 
mua đồng phục tại trường.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Có thể 
đến trường chúng tôi bằng các tuyến AC Transit 1, 1R, và 
88.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:50 chiều

Laurel (TK-5) 
3750 Brown Avenue, 94619 
510-531-6868  
http://www.ousd.k12.ca.us/laurel 

Cơ Sở #131 / Mã Lựa Chọn #90

Trường Tiểu Học Laurel nằm ở chân đồi khu vực Đông 
Oakland. Khuôn viên trường chúng tôi phục vụ một khu 
vực đông dân, đa dạng về sắc tộc, chủ yếu gồm tầng lớp 
lao động. Nhiệm vụ của chúng tôi là cải thiện thành tích học 
tập của học sinh trong một môi trường an toàn, kích thích 
và tạo điều kiện ở đó nhu cầu của học sinh toàn diện được 
đáp ứng. Ngoài chương trình giảng dạy cốt lõi mạnh mẽ và 
trọng tâm khoa học của chúng tôi, chúng tôi còn mở các lớp 
rèn luyện kỹ năng bao gồm khiêu vũ, âm nhạc, nghệ thuật 
và công nghệ. Chúng tôi cũng mở một chương trình ngoài 
giờ cho các khối lớp từ hai đến năm có cả thành phần học 
thuật lẫn rèn luyện. Hãy tham gia cộng đồng học đường của 
chúng tôi và là một phần của Niềm Tự Hào Laurel! 

Đồng Phục: Học sinh tại trường Laurel có thể chọn mặc 
quần màu xanh dương hoặc đen và áo màu trắng hoặc 
xanh dương nhẹ. Học sinh cũng có thể mặc áo phông in 
logo Sư Tử Laurel bằng một trong các màu xanh lá và vàng 
để làm đồng phục.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Chúng tôi 
nằm gần trung tâm giao thông MacArthur và Đại Lộ 35th, ở 
đó có rất nhiều tuyến xe buýt đi ngang.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 3:00 chiều
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 Lincoln (K-5) 

225 11th Street, 94607 
510-874-3372  
http://www.ousd.k12.ca.us/lincoln 

Cơ Sở #133 / Mã Lựa Chọn #92

Phục vụ cộng đồng thành thị, nhập cư của Khu Người Hoa 
ở Oakland trong nhiều thập niên, Trường Tiểu Học Lincoln 
có một lịch sử thành công lâu đời. Câu chuyện về Trường 
Tiểu Học Lincoln là câu chuyện về rất nhiều bước được 
thực hiện bởi phụ huynh, nhà giáo dục, và học sinh nhằm 
giúp các thế hệ học sinh xây dựng cuộc sống thỏa mãn và 
thành công. Đó là câu chuyện về những hành trình vượt 
đại dương đến những lãnh thổ chưa biết, nhưng tràn trề hy 
vọng và hứa hẹn. Phần lớn học sinh tại trường Lincoln là 
con cháu người châu Á và hầu hết là từ các gia đình nhập 
cư. Các gia đình của chúng tôi tạo thành một phần không 
thể thiếu của Khu Người Hoa Oakland. Trong khi 78 phần 
trăm là từ các gia đình nói tiếng Quảng Đông, có mười bốn 
ngôn ngữ ở nhà khác được đại diện bằng số học sinh ngày 
càng tăng đến từ Mông Cổ. Chỉ dưới mười phần trăm số 
học sinh của chúng tôi đến từ các gia đình chỉ nói tiếng Anh 
ở nhà, và 12 phần trăm nói tiếng Anh lưu loát từ các gia 
đình có tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Hiện nay, 58 phần 
trăm số học sinh có trình độ tiếng Anh hạn chế, và 34 phần 
trăm đã đáp ứng các tiêu chí tái xếp loại và hiện nay được 
xếp loại Trình Độ Tiếng Anh Lưu Loát.

Với số lớn học sinh nói tiếng Quảng Đông như thế, Lincoln 
may mắn có mười hai giáo viên nói tiếng Quảng Đông lưu 
loát và thêm bảy giáo viên quen thuộc với ngôn ngữ này ở 
trình độ hội thoại. Cơ sở ngôn ngữ của họ đặt ra nền tảng 
cho sự liên lạc tích cực với phụ huynh. Trường Tiểu Học 
Lincoln tìm cách hỗ trợ học sinh trong các gia đình đang bắt 
đầu cuộc sống ở chỗ mới, cũng như học sinh thuộc nhóm 
nói tiếng Anh đang theo học tại trường. Chúng tôi nỗ lực 
mang lại cho các em cơ hội thành công trong học tập và 
phát triển thành những cá nhân toàn diện, biết quan tâm.

Tầm nhìn của chúng tôi, được lập ra với sự hợp tác của 
phụ huynh và cộng đồng, là Trường Tiểu Học Lincoln sẽ là 
một trường kiểu mẫu ở đó học sinh, giáo viên, nhân viên, 
phụ huynh và cộng đồng cùng hợp tác để nâng cao khả 
năng thành thục của học sinh đối với một chương trình 
giảng dạy thử thách. Học sinh của Lincoln sẽ trở thành 
những người biết tư duy sáng tạo, tư duy phản biện và trở 
thành những công dân biết quan tâm của một cộng đồng 
toàn cầu. Nhiệm vụ của chúng tôi là mang lại cảm hứng và 
thử thách để học sinh xuất sắc trong học tập và trong xã hội 
thông qua sự chỉ dẫn và gương mẫu tích cực của chúng 
tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các chương trình tăng 
cường song ngữ và tiếng Anh để cung cấp hoạt động giảng 
dạy hiệu quả trong một môi trường tạo điều kiện ở đó tất cả 
học sinh đều được tiếp cận bình đẳng với một chương trình 
giảng dạy nghiêm túc. Khẩu hiệu của trường chúng tôi là: 
Xuất Sắc, Sáng Tạo, Cộng Đồng.

Đồng Phục: Yêu cầu đồng phục của Trường Tiểu Học 
Lincoln là áo sơmi đỏ và giày thể thao. Chúng tôi có bán áo 
phông đỏ đồng phục tại Trung Tâm Dành Cho Phụ Huynh 
của trường.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Trạm Lake 
Merritt BART cách trường cúng tôi ba dãy nhà. Có thể đến 
trường chúng tôi bằng Các Tuyến Xe Buýt AC Transit 1, 1R, 
20, 314, 88.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:45 chiều
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 Manzanita Community School (K-5) 

2409 East 27th Street, 94601 
510-535-2822

Cơ Sở #179 / Mã Lựa Chọn #121

Trường Cộng Đồng Manzanita (Manzanita Community 
School, MSC) là một ngôi trường nhỏ nằm ở trung tâm 
Fruitvale. Chúng tôi có mười bảy giáo viên đứng lớp, bao 
gồm cả các giáo viên SDC chính và nâng cao. Trường của 
chúng tôi là một trong những trường đa dạng nhất trong 
OUSD. Chúng tôi có khoảng 340 học sinh. Trường MCS 
chú trọng giáo dục học sinh toàn diện, cũng như các hoạt 
động học tập mạnh mẽ. Chúng tôi có sỉ số lớp học nhỏ hơn 
gồm hai mươi đến hai mươi lăm học sinh mỗi lớp ở tất cả 
các cấp lớp. Chúng tôi có một chương trình ngoài giờ để 
hỗ trợ các học sinh gặp khó khăn nhất ở các cấp lớp từ hai 
đến năm. Giáo viên cung cấp dịch vụ can thiệp hai đến ba 
ngày mỗi tuần và có sự trợ giúp làm bài tập về nhà hàng 
ngày. Cũng có các lớp rèn luyện kỹ năng chẳng hạn như 
nấu ăn, thể thao, nghệ thuật và nghệ thuật xiếc. Chúng tôi 
có một chính sách về sức khỏe bao gồm các lớp Giáo Dục 
Thể Chất hàng tuần dành cho tất cả học sinh, và không cho 
phép ăn khoai tây chiên, kẹo hay uống soda trong bữa trưa, 
và có một quầy salad hàng ngày. Ba ngày mỗi tuần chúng 
tôi có một tư vấn viên giúp đỡ các học sinh có nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe tâm thần. Có một chợ nông sản hàng 
tuần dành cho phụ huynh và cộng đồng. Vui lòng gọi điện 
hoặc ghé trường tham quan.

Đồng Phục: Đồng phục là áo polo màu xanh dương hoặc 
trắng và quần màu xanh dương. Học sinh phải mang giày 
tennis mỗi ngày để có thể tham gia các trò chơi vào giờ giải 
lao.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 14 và 62 đều có các trạm cách trường chúng tôi 
trong vòng một dãy nhà.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:50 chiều

Manzanita SEED (TK-5) 
2409 East 27th Street, 94601 
510-535-2832  
http://www.ousd.k12.ca.us/manzanitaseed

Cơ Sở #175 / Mã Lựa Chọn #96

Trường Manzanita SEED là một Trường Expeditionary 
Learning chú trọng kết hợp ngôn ngữ, văn hóa và liên lạc 
gia đình-nhà trường. Trường SEED có một chương trình 
tăng cường hai chiều bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, 
bắt đầu ở mẫu giáo và chuẩn bị cho học sinh có khả năng 
song ngữ, đọc viết song ngữ, và nắm bắt văn hóa.

Đồng Phục: Đồng phục SEED là áo sơmi màu đỏ hoặc 
trắng, mua từ trường hoặc từ cửa hàng (không có logo).

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 14, 62, 20, và 21 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:45 chiều 
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 Markham (TK-5) 

7220 Krause Avenue, 94605 
510-639-3202

Cơ Sở #138 / Mã Lựa Chọn #97

Tại Trường Tiểu Học Markham, chúng tôi nhắm đến mục 
tiêu ủng hộ, tạo điều kiện, chỉ dẫn và thử thách tất cả học 
sinh trong quá trình các em phát triển thành những công 
dân có động lực và hữu dụng. Là những nhà giáo dục, 
chúng tôi toàn tâm với hoạt động giảng dạy và phát triển 
học sinh toàn diện. Chương trình học của chúng tôi cung 
cấp cho học sinh hoạt động giảy dạy dựa trên các tiêu 
chuẩn cốt lõi chung nghiêm ngặt, hoạt động toán và khoa 
học thực tiễn, một chương trình giảng dạy đọc viết cân 
bằng, các thư viện trong lớp, viết ở tất cả các lĩnh vực nội 
dung, âm nhạc, hợp xướng, làm vườn, và các chương trình 
trên máy tính giúp nâng cao kỹ năng tư duy phản biện, khả 
năng hiểu bài và các kỹ năng làm toán. Chúng tôi có một 
chương trình ngoài giờ tuyệt vời cung cấp các hoạt động 
có chất lượng, hỗ trợ làm bài tập về nhà, các chương trình 
giảng dạy trên máy tính giúp nâng cao khả năng hiểu bài, 
tư duy phản biện và các kỹ năng làm toán. Chúng tôi cung 
cấp Các Buổi Uống Cà Phê Dành Cho Phụ Huynh để ngồi 
lại với nhau và cùng nhau xây dựng cộng đồng. Phụ huynh 
có thể nói chuyện với hiệu trưởng tại các buổi họp “Chew 
‘n Chat” hàng tháng của chúng tôi. Dịch vụ chăm sóc nha 
khoa cho học sinh có nhu cầu được cung cấp ít nhất hai lần 
trong năm học. Chúng tôi có một trung tâm tư vấn, y tá, và 
bác sĩ tâm lý tại trường để giúp duy trì một môi trường tích 
cực và lành mạnh ở học sinh của Markham. Chúng tôi là 
một cộng đồng an toàn, biết quan tâm ở đó học sinh nỗ lực, 
xuất sắc và đạt thành tích cao. Chúng tôi HOAN NGHÊNH 
quý vị đến với Markham! 

Đồng Phục: Nam sinh mặc áo polo trắng hoặc xanh dương 
nhạt và quần xanh dương đậm. Nữ sinh mặc áo polo trắng 
hoặc xanh dương nhạt với váy xanh dương đậm, đầm xanh 
dương đậm hoặc quần xanh dương đậm.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Có một 
trạm xe buýt nằm ở góc đường 73rd/Krause ở đó tuyến AC 
Transit 73 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:45 chiều

Martin Luther King, Jr. (TK-5) 
960 10th Street, 94607 
510-874-3381

Cơ Sở #182 / Mã Lựa Chọn #94

Trường Tiểu Học Martin Luther King, Jr. là một ngôi trường 
sôi động và nhộn nhịp. Chúng tôi là một Trường Cộng Đồng 
Dịch Vụ Hoàn Chỉnh ở đó có nhiều tài nguyên giúp các gia 
đình thành công với con em mình. MLK là một trường Khoa 
Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật và Toán Học (STEM). Hoạt động 
giảng dạy ở các môn STEM khuyến khích học sinh chúng 
tôi phát triển các kỹ năng tư duy và phản biện nâng cao. 
Mục tiêu của chúng tôi là thu hút học sinh tham gia chương 
trình giảng dạy có ý nghĩa để chuẩn bị học đại học.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Có một số 
tuyến xe buýt xung quanh trường, bao gồm tuyến 68. Các 
trạm BART ở trung tâm Oakland cách trường trong khoảng 
đi bộ.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: Giờ làm việc của trường là 
8:00 sáng - 4:00 chiều. Học sinh đến trường lúc 8:00 sáng 
để ăn sáng miễn phí. Hoạt động giảng dạy bắt đầu lúc 8:30 
sáng. Thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm, và thứ Sáu, tan trường 
lúc 2:45 chiều. Thứ Tư hàng tuần là ngày học tối thiểu, tan 
trường sớm lúc 1:30 chiều. 
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 Melrose Leadership Academy (TK-8) 

4730 Fleming Avenue, 94619 
510-535-3832  
http://melroseleadership.ousd.k12.ca.us

Cơ Sở #235 / Mã Lựa Chọn #46

Tầm nhìn của trường Melrose Leadership Academy là 
hợp tác với các gia đình, cộng đồng, và học sinh để tạo ra 
một môi trường cho phép học sinh trở thành những người 
học song ngữ, sáng tạo, biết suy nghĩ và có động lực tự 
thân. Chúng tôi nuôi dưỡng một bản sắc văn hóa tôn trọng 
lẫn nhau và đa văn hóa, ở đó sự đối thoại giữa học sinh 
và người lớn và trọng tâm của việc học. Trường Melrose 
Leadership Academy là nơi học sinh thực hành óc tò mò, 
tiếng nói của mình, đưa ra những lựa chọn có ý nghĩa, 
thử thách bản thân và thử thách nhau trong học tập, và ở 
đó học sinh phát triển ý thức trách nhiệm để thay đổi nhà 
trường chúng tôi, cộng đồng và thế giới. Các học sinh sơ 
trung của chúng tôi tham gia học thêm gồm có nghệ thuật 
và thể thao. Chúng tôi có một chương trình ngoài giờ phục 

vụ các cấp lớp chính. Tất cả học sinh sẽ trưng bày tác 
phẩm của mình trong các chương trình TRIỂN LÃM của 
chúng tôi hai lần mỗi năm, bao gồm các tác phẩm học thuật 
và nghệ thuật. Ngoài ra, học sinh lớp tám trình bày danh 
mục các tác phẩm của mình theo yêu cầu lên lớp.

Montclair (K-5) 
1757 Mountain Boulevard, 94611 
510-339-6100 
http://www.montclairelementaryschool.org

Cơ Sở #143 / Mã Lựa Chọn #100

Trường Montclair là một ngôi trường đa dạng nằm ở Làng 
Montclair tuyệt đẹp. Nhân viên giàu kinh nghiệm và tạo điều 
kiện của chúng tôi chú trọng đến thành tích học tập cao, 
sự nhận thức văn hóa, và biểu đạt sáng tạo nghệ thuật ở 
các học sinh của chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực giáo dục học 
sinh toàn diện, sử dụng chương trình giảng dạy nghiêm 
túc kết hợp với chương trình nghệ thuật trực quan và nghệ 
thuật trình diễn mang tính kích thích. Học sinh của chúng 
tôi học trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm xã hội, động 
lực tự thân, và sự hợp tác. Học sinh được chuẩn bị kỹ để 
thành công trong học tập và thành công cá nhân. Có các cơ 
hội cho phụ huynh tham gia tại Montclair. Các gia đình có 
thể tự tham gia Hội Đồng Cơ Sở Nhà Trường (School Site 
Council), hội PTA, Câu Lạc Bộ Các Ông Bố, cũng như làm 
tình nguyện viên trong lớp, gia sư, và giáo viên rèn luyện kỹ 
năng cho các chương trình ngoài giờ. Tại Montclair, chúng 
tôi tự hào về cộng đồng giáo dục vững mạnh của mình. 
Nhà trường hỗ trợ một thư viện hoàn hảo, phòng iPad 
hoàn chỉnh, các dịch vụ can thiệp và phụ đạo dành cho học 
sinh gặp khó khăn cũng như học tăng cường cho các học 
sinh có thành tích trên trình độ cấp lớp, hoạt động âm nhạc 
vocal, thể lực và nghệ thuật. Nhà trường cung cấp nhiều cơ 
hội rèn luyện kỹ năng ngoài giờ khác nhau cho học sinh từ 
nấu ăn, võ thuật, nung thủy tinh, leo núi và ảo thuật. Ngoài 
ra, Trường Montclair còn có một nhà tâm lý học đường tại 
trường một đến   ngày mỗi tuần để hỗ trợ thêm.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: Mẫu giáo - 9:00 sáng đến 
2:00 chiều, lớp một đến lớp năm - 8:30 sáng đến 2:45 
chiều.
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 New Highland Academy (TK-5) 

8521 A Street, 94621 
510-729-7723  
http://www.ousd.k12.ca.us/newhighland 

Cơ Sở #125 / Mã Lựa Chọn #120

Trường New Highland Academy nằm ở trung tâm Quận 
Elmhurst của Đông Oakland. Mặc dù khuôn viên trường 
Highland đã tồn tại ở đây nhiều thế hệ, chúng tôi có các 
sân mới tân trang với những công trình vui chơi thú vị và 
khu đất nhân tạo. Chúng tôi là một cộng đồng học đường 
thân thiện và dung hòa ở đó học sinh cũng như người lớn 
thể hiện bốn giá trị cốt lõi của chúng tôi: tử tế, chăm chỉ, 
thông minh và bày tỏ. Tại trường New Highland Academy, 
chúng tôi tin rằng nghệ thuật cũng quan trọng như kỹ năng 
đọc và toán học. Mỗi học sinh sẽ được dạy về nghệ thuật 
trực quan và khiêu vũ cũng như các môn học chính xác. 
Triển Lãm Nghệ Thuật của chúng tôi vào mùa xuân là một 
chương trình thú vị nhấn mạnh đến những gì học sinh đang 
học về nghệ thuật – và thông qua nghệ thuật. Ngoài ra, 
chúng tôi còn chú trọng đến khoa học và đọc viết để học 
sinh tham gia các nghiên cứu thực tiễn về các khái niệm 
khoa học trong khi giáo viên sử dụng khéo léo môn đọc, viết 
và nghệ thuật như những cách giúp học sinh nâng cao kiến 
thức khoa học. Khu vườn trong trường của chúng tôi cung 
cấp một lớp học ngoài trời để học các môn khoa học sự 
sống. Chúng tôi có một Trung Tâm Thông Tin Dành Cho Gia 
Đình với một điều phối viên toàn thời gian cung cấp những 
sự hỗ trợ và dịch vụ đa dạng cho các gia đình. Chúng tôi 
có cung cấp các dịch vụ tư vấn để hỗ trợ nếu cần. Chương 
trình ngoài giờ tại trường của chúng tôi, chương trình Solar 

Rays, giúp làm bài tập về nhà, cung cấp các cơ hội hoạt 
động thể thao, rèn luyện kỹ năng và lãnh đạo cho các học 
sinh nhỏ tuổi của chúng tôi.

Đồng Phục: Học sinh New Highland mặc áo màu xanh 
dương nhạt hoặc trắng với quần xanh dương đậm (quần, 
váy hoặc quần đùi). Các gia đình có thể mua áo phông 
đồng phục với giá $12, và áo polo đồng phục với giá $15 tại 
trường. Chúng tôi cũng có tài trợ áo sơmi miễn phí tùy theo 
nhu cầu. Học sinh mặc cùng màu ở mọi cấp lớp.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Tuyến AC 
Transit 98 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:45 chiều, 
đối với học sinh Mẫu Giáo 8:30 sáng đến 2:00 chiều

Parker (TK-5) 
7929 Ney Avenue, 94605 
510-879-1440  
http://www.ousd.k12.ca.us/parker

Cơ Sở #144 / Mã Lựa Chọn #101

Trường Tiểu Học Parker nhìn nhận mục đích của mình là 
một trung tâm học tập và xuất sắc. Thông qua sự hợp tác 
hiệu quả với các gia đình và các tài nguyên trong cộng 
đồng, chúng tôi khuyến khích, tăng cường, và đảm bảo sự 
xuất sắc trong học tập để tạo ra những học sinh có trọng 
tâm. Tại Parker, chúng tôi tạo điều kiện học tập, hỗ trợ Học 
Sinh Parker có trọng tâm, có ý thức tự kỷ luật. Học sinh của 
chúng tôi tham gia những trải nghiệm học tập mạnh mẽ, với 
các cơ hội hàng ngày để đạt thành tích học tập cao, những 
trò chơi không thi đấu, hoạt động thể lực, và mỹ thuật trong 
một môi trường học đường hỗ trợ. Nhiệm vụ của chúng tôi 
là trở thành một yếu tố xúc tác và cơ sở đào tạo các thế hệ 
sẽ lãnh đạo cộng đồng chúng ta và tạo ảnh hưởng tích cực 
đối với thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là giáo dục và nuôi 
dưỡng học sinh toàn diện: Thân Thể, Trí Tuệ, và Tâm Hồn.

Đồng Phục: Tại Trường Tiểu Học Parker, học sinh mặc áo 
polo xanh nước biển hoặc trắng và áo len thêu chữ vàng. 
Học sinh có thể mặc bất kỳ loại quần, áo liền quần, hay váy 
kaki hoặc xanh nước biển. Học sinh sẽ được phát áo polo 
đồng phục và áo len đồng phục.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 57, 46, và NL phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:25 sáng đến 2:45 chiều
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Đồng Phục: Tại Trường Tiểu Học Parker, học sinh mặc áo 
polo xanh nước biển hoặc trắng và áo len thêu chữ vàng. 
Học sinh có thể mặc bất kỳ loại quần, áo liền quần, hay váy 
kaki hoặc xanh nước biển. Học sinh sẽ được phát áo polo 
đồng phục và áo len đồng phục.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 57, 46, và NL phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:25 sáng đến 2:45 chiều

Peralta (K-5) 
460 63rd Street, 94609 
510-654-7365  
http://www.peraltaschool.org

Cơ Sở #145 / Mã Lựa Chọn #102

Peralta là một trường tiểu học nhỏ ở khu vực Bắc Oakland, 
cam kết cung cấp cho cộng đồng chúng tôi một chương 
trình trọng tâm học tập nghệ thuật kết hợp. Tại Peralta, 
tất cả học sinh sẽ học tập trong một môi trường tôn trọng 
những khác biệt của các em, có tính phức tạp, thử thách 
và thú vị cao. Chúng tôi có hợp tác với các viện bảo tàng, 
cửa hàng sách và các doanh nghiệp địa phương giúp hỗ 
trợ mọi mặt của chương trình chúng tôi. Tác phẩm của học 
sinh của chúng tôi được trưng bày trong các bệnh viện, 
văn phòng địa phương và thậm chí là tại Đại Sứ Quán Hoa 
Kỳ ở Moscow. Tác phẩm của học sinh có trên Trang Web 
của Hạt Alameda và YouTube. Ngoài ra, chúng tôi đã phát 
triển một Đề Án Liên Thế Hệ có một không hai trong đó học 
sinh của chúng tôi đến thăm một cơ sở chăm sóc ban ngày 

dành cho người cao tuổi và thực hiện các đề án nghệ thuật 
với các bệnh nhân cao tuổi. Peralta là một Trường Nổi Bật 
của California và là Trường Nhận Giải National Blue Ribbon 
Award.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:45 chiều

Piedmont Avenue (K-5) 
4314 Piedmont Avenue, 94611 
510-654-7377  
http://www.ousd.k12.ca.us/piedmontavenue

Cơ Sở #146 / Mã Lựa Chọn #103

Tin Rằng Bạn Có Thể! Chăm Chỉ! Thông Minh! Tại Trường 
Tiểu Học Piedmont Avenue, chúng tôi mang lại cảm hứng 
cho học sinh yêu thích việc học. Chúng tôi chú trọng đến 
sự tham gia của học sinh trong mọi hoạt động học tập với 
một bản sắc văn hóa có những kỳ vọng học thuật cao và 
một chương trình giảng dạy nghiêm túc dựa trên các tiêu 
chuẩn. Chúng tôi là một trường đang phát triển. Năm ngoái, 
chúng tôi đạt được 12,1 điểm tăng trưởng trong dữ liệu 
CST môn toán, là tỉ lệ tăng trưởng cao nhất trong Học Khu 
của chúng tôi. Các chương trình học tập của chúng tôi gồm 
có Toán Si Swun; Đọc, TƯ DUY, Áp Dụng Đọc Hiểu (bao 
gồm các sách đọc theo trình độ); Khoa Học FOSS; và các 
chương trình can thiệp dựa trên dữ liệu và các bài giảng 
mang tính thử thách. Chúng tôi có mở một số hoạt động 
rèn luyện kỹ năng chẳng hạn như phòng máy tính Apple, 
giờ thể thao/vui chơi, làm vườn, nhạc cụ, hợp xướng, thư 
viện, và khiêu vũ Phi Châu. Chúng tôi tăng cường sự hợp 
tác, bình đẳng và kiến thức văn hóa. Chúng tôi xem sự đa 
dạng văn hóa của mình như một tài sản và chúng tôi tôn 
trọng sự yêu thương và tôn trọng lẫn nhau với các hoạt 
động đa văn hóa liên tục. Chúng tôi có các quan hệ hợp 
tác cộng đồng với Experience Corps, Reading Partners, 
Excel Reading, Peace Makers, Education Through Music, 
Faith Network, và Oakland Technical High School Tutors. 
Là một Trường Cộng Đồng Dịch Vụ Hoàn Chỉnh, chúng tôi 
có Chi Nhánh Đại Lộ Piedmont của Thư Viện Công Cộng 
Oakland và chúng tôi có cung cấp các dịch vụ tư vấn của 
Trung Tâm Ann Martin Wellness tại trường chúng tôi. Tập 
thể giáo viên, nhân viên hỗ trợ và các tình nguyện viên của 

chúng tôi đóng vai trò một tập thể cam kết ưu tiên vì thành 
tích của học sinh. Chúng tôi tin rằng mọi học sinh đều sẽ 
thành công. Chúng tôi tăng cường bản sắc văn hóa nhắm 
đến mục tiêu học đại học, đặt tên mỗi phòng học theo tên 
một trường đại học. Sự hợp tác với các gia đình gồm có 
việc phụ huynh tham gia hoạt động trong lớp, và phụ huynh 
cũng hoạt động trong hội PTA, SSC, và Câu Lạc Bộ Các 
Ông Bố của chúng tôi. Chúng tôi có cung cấp dịch vụ học 
thêm thông qua chương trình ngoài giờ của chúng tôi, 
chương trình C.L.A.S.S. (Children Learning Afterschool 
Successfully). Hãy tham gia cộng đồng học đường của 
chúng tôi và là một phần của Niềm Tự Hào Piedmont 
Avenue Panther!

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Tuyến AC 
Transit 12 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: Mẫu giáo - 8:45 sáng đến 
2:30 chiều, lớp một đến lớp năm - 8:45 sáng đến 3:05 
chiều.
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 PLACE @ Prescott (TK-5) 

920 Campbell Street, 94607 
510-874-3333  
http://www.ousd.k12.ca.us/placeatprescott

Cơ Sở #183 / Mã Lựa Chọn #122

PLACE tạo ra một bản sắc văn hóa học đường độc đáo và 
dung hòa, nhấn mạnh đến thành tích học tập, bản sắc văn 
hóa, ý thức công dân, phát triển nhân cách, và nhận thức 
nghề nghiệp. Chương trình của chúng tôi kích thích tính tò 
mò và sự yêu thích học tập, đồng thời chú trọng đến các 
kỹ năng tư duy cấp cao chẳng hạn như tư duy phản biện, 
phân tích và sáng tạo. Học sinh tốt nghiệp trường PACE 
sẽ được chuẩn bị kỹ để theo học các chương trình cấp hai 
chuẩn bị lên đại học.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:45 chiều, 
tan học sớm vào các ngày thứ Tư lúc 1:30 chiều

Reach Academy (TK-5) 
9860 Sunnyside Street, 94603 
510-729-7775  
http://www.ousd.k12.ca.us/reach

Cơ Sở #193 / Mã Lựa Chọn #105

Trường Reach Academy là một trường tiểu học quy mô 
trung bình nằm trong một cơ sở tuyệt đẹp, ấm áp ở khu Las 
Palmas của Đông Oakland. Có thể đến trường chúng tôi 
dễ dàng bằng phương tiện giao thông công cộng. Nhiệm 
vụ của chúng tôi tại Reach là hợp tác với gia đình và cộng 
đồng để giúp chuẩn bị cho học sinh theo đuổi giấc mơ của 
các em và trở thành những thành viên có trách nhiệm, biết 
quan tâm trong cộng đồng. Chúng tôi ủng hộ Chương Trình 
Giảng Dạy Đọc Viết Cân Bằng, trong đó mọi lớp học đều là 
một thư viện và học sinh học cách đọc sách theo trình độ 
của mình. Các số liệu cơ bản, nhận thức số học và các kỹ 
năng tư duy phản biện được coi trọng hàng ngày trong lớp 
toán. Ngoài ra, học sinh còn khám phá thế giới trong Phòng 
Thí Nghiệm Khoa Học của chúng tôi, phát triển các kỹ năng 
công nghệ trong Phòng Máy Tính, và rèn luyện thể lực với 
các huấn luyện viên Giáo Dục Thể Chất. Trường Reach có 
một hệ thống rạp hát và âm thanh hiện đại, một thư viện, và 
một Phòng Sinh Hoạt Dành Cho Gia Đình. Chúng tôi cũng 
có nhiều chương trình ngoài giờ có chất lượng và có một tư 
vấn viên tại trường nếu cần.

Đồng Phục: Đồng phục tại Reach gồm có áo Xanh Nước 
Biển và quần kaki. Có thể mua áo sơmi, áo len và áo trùm 
đầu đồng phục có logo Reach tại trường với giá $12, $15, 
và $17, nhưng không bắt buộc.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:45 chiều, 
tan học sớm vào các ngày thứ Tư lúc 1:00 chiều. Bữa sáng 
được phục vụ hàng ngày lúc 8:00 sáng. Nhiều chương trình 
của nhà trường hoạt động đến 6:00 tối.

Redwood Heights (K-5) 
4401 39th Avenue, 94619 
510-531-6644  
http://redwoodheightsschool.com

Cơ Sở #148 / Mã Lựa Chọn #106

Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra một cộng đồng học đường 
biết quan tâm ở đó học sinh có thể sử dụng các kỹ năng 
tư duy phản biện để trở thành những học sinh có kỹ năng 
thành thạo hoặc nâng cao. Chúng tôi có một chương trình 
giảng dạy phong phú gồm có một phương pháp cân bằng 
để học đọc viết, hoạt động toán và khoa học thực tiễn, giáo 
dục thể chất, nghệ thuật, âm nhạc, một khu vườn trong 
trường, sinh thái học, và thư viện. Cộng đồng của chúng tôi 
đa dạng về xã hội-kinh tế, ngôn ngữ và chủng tộc, và gồm 
có sự tham gia mạnh mẽ của phụ huynh và một chương 
trình giáo dục đặc biệt kết hợp.

100% 
684 
702 
656 
658 
18 
-45 
1 
198 
29% 

58% 
3% 
31% 
6% 
0% 
0% 
0% 
2%

100% 
569 
599 
623 
628 
30 
18 
3 
339 
36% 

47% 
6% 
41% 
1% 
3% 
0% 
0% 
1%

200 800 1000
(800 = State Level Proficiency)

200 800 1000
(800 = State Level Proficiency)

Lựa chọn 1: 
API 2010: 
API 2011: 
API 2012: 
API 2013: 

Thay Đổi API 10-11: 
Thay Đổi API 11-12: 
Thay Đổi API 12-13: 

Tổng Ghi Danh: 
% Học Sinh ELL:

Lựa chọn 1: 
API 2010: 
API 2011: 
API 2012: 
API 2013: 

Thay Đổi API 10-11: 
Thay Đổi API 11-12: 
Thay Đổi API 12-13: 

Tổng Ghi Danh: 
% Học Sinh ELL:

% African American: 
% Asian: 
% Latino: 
% White: 

% Pacific Islander: 
% Native American: 

% Filipino: 
% Mutiple:

% African American: 
% Asian: 
% Latino: 
% White: 

% Pacific Islander: 
% Native American: 

% Filipino: 
% Mutiple:



Quý vị quan tâm đến những thông tin cập nhật mới nhất về những gì đang diễn ra trong các Trường thuộc OUSD? Hãy theo dõi thông tin 
của chúng tôi trên Facebook hoặc Twitter!            www.tinyurl.com/OUSDfacebook  •  www.twitter.com/OUSDNews

Hướng Dẫn Lựa Chọn Ghi Danh OUSD 2014-15 www.ousd.k12.ca.us/enroll

69
 Đồng Phục: Không có đồng phục

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:45 chiều, 
tan học sớm vào các ngày thứ Tư lúc 1:30 chiều

Đồng Phục: Đồng phục tại Reach gồm có áo Xanh Nước 
Biển và quần kaki. Có thể mua áo sơmi, áo len và áo trùm 
đầu đồng phục có logo Reach tại trường với giá $12, $15, 
và $17, nhưng không bắt buộc.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:45 chiều, 
tan học sớm vào các ngày thứ Tư lúc 1:00 chiều. Bữa sáng 
được phục vụ hàng ngày lúc 8:00 sáng. Nhiều chương trình 
của nhà trường hoạt động đến 6:00 tối.

Redwood Heights (K-5) 
4401 39th Avenue, 94619 
510-531-6644  
http://redwoodheightsschool.com

Cơ Sở #148 / Mã Lựa Chọn #106

Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra một cộng đồng học đường 
biết quan tâm ở đó học sinh có thể sử dụng các kỹ năng 
tư duy phản biện để trở thành những học sinh có kỹ năng 
thành thạo hoặc nâng cao. Chúng tôi có một chương trình 
giảng dạy phong phú gồm có một phương pháp cân bằng 
để học đọc viết, hoạt động toán và khoa học thực tiễn, giáo 
dục thể chất, nghệ thuật, âm nhạc, một khu vườn trong 
trường, sinh thái học, và thư viện. Cộng đồng của chúng tôi 
đa dạng về xã hội-kinh tế, ngôn ngữ và chủng tộc, và gồm 
có sự tham gia mạnh mẽ của phụ huynh và một chương 
trình giáo dục đặc biệt kết hợp.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Tuyến xe 
buýt AC Transit 39

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:40 sáng đến 3:00 chiều

RISE (K-5) 
8521 A Street, 94621 
510-729-7732

Cơ Sở #192 / Mã Lựa Chọn #107

Học sinh tại Trường Cộng Đồng RISE là những học sinh 
hăng hái, biết suy nghĩ và sáng tạo, nỗ lực học tập trong 
một môi trường hợp tác và tư duy. Tại RISE, các giáo 
viên, nhân viên, gia đình và cộng đồng có chung một tầm 
nhìn xem sự giáo dục của mỗi học sinh là một trách nhiệm 
chung. Các giáo viên của RISE thường xuyên suy nghĩ về 
phương pháp giảng dạy và thử thách nhau để phát triển 
chuyên môn. Thông qua một cơ cấu quyết định chung, 
các giáo viên của RISE hợp tác với nhau để phát triển các 
chương trình giảng dạy và phương pháp kết hợp nội dung 
học thông qua các nghiên cứu hấp dẫn trong đó học sinh 
có thể phát triển sự hiểu biết sâu sắc thông qua trải nghiệm 
cá nhân và áp dụng kiến thức vào môi trường thực tiễn. 
Cùng những phẩm chất này biến chương trình ban ngày 
của chúng tôi thành một chương trình độc đáo được mở 
rộng và cải thiện trong chương trình ngoài giờ của chúng 
tôi. Cho dù là các học sinh mẫu giáo đang biến lớp học 
của mình thành bể cá, học sinh lớp hai đang tìm hiểu các 
hóa thạch khủng long, hay học sinh lớp bốn và lớp năm 
đang đóng vai các nhân vật lịch sử, học sinh RISE là những 
người tích cực tham gia trong một môi trường học thuật 
sâu sắc và phong phú. Bằng cách kết hợp các cơ hội hợp 
tác nhóm, suy nghĩ độc lập, biểu đạt sáng tạo, và tìm tòi 
nghiêm túc, chương trình của RISE thử thách học sinh để 
phát triển thành những cá nhân và thành viên trong cộng 
đồng. Các giáo viên, nhân viên và gia đình tại RISE không 
chỉ tự hào về khả năng của họ trong việc khích lệ học sinh 
học tập và phát triển, mà còn tự hào hơn về khả năng của 
học sinh chúng tôi trong việc thử thách chúng tôi giống như 
thế.

Đồng Phục: Đồng phục RISE là áo màu đỏ tía hoặc trắng 
trơn và quần màu be hoặc kaki. Có thể mua áo sơmi có 
logo RISE với giá $10 tại văn phòng nhà trường.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Tuyến AC 
Transit 1 và 1R qua Đại Lộ International và Tuyến AC Transit 
98 từ trạm Oakland Coliseum BART qua Đại Lộ 85th phục 
vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 2:45 chiều
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 Sankofa (TK-8) 

581 61st Street, 94609 
510-654-7787  
http://www.ousd.k12.ca.us/sankofa

Cơ Sở #191 / Mã Lựa Chọn #49

Mối quan hệ giữa chăm sóc và hoạt động mạnh mẽ là 
‘Phong Cách Sankofa.’ Kể từ năm học 2013-2014, trường 
Sankofa Academy sẽ phục vụ học sinh từ mẫu giáo đến lớp 
bảy, và sẽ thêm một cấp lớp vào năm sau để trở thành một 
trường hoàn chỉnh gồm từ nhà trẻ đến lớp tám vào năm 
học 2014-2015. Sankofa cũng cung cấp Chương Trình Mẫu 
Giáo Chuyển Tiếp (TK) và Chương Trình Dành Cho Trẻ 
Em Đặc Biệt (Giáo Dục Đặc Biệt) dành cho học sinh từ cấp 
nhà trẻ đến lớp năm. Trường Sankofa Academy chú trọng 
đến sự cổ vũ học sinh và thành tích học tập của học sinh. 
Chúng tôi tin rằng học sinh học tập hiệu quả nhất khi các 
em tích cực tham gia giải đáp các câu hỏi của chính mình 
về mối quan hệ giữa việc học ở trường với cuộc sống của 
các em. Tất cả học sinh đều được khích lệ để thành thạo kỹ 
năng đọc viết, toán học, khoa học, các môn xã hội, và công 
nghệ. Chúng tôi có một Trung Tâm Thông Tin Dành Cho 
Gia Đình cung cấp các hội thảo và tài nguyên cho gia đình. 
Ngoài ra, chúng tôi có một Chương Trình Học Thêm dành 
cho học sinh từ lớp một đến lớp năm để đảm bảo một sự 
chăm sóc ‘suôn sẻ’ tại Sankofa Academy.

Đồng Phục: Tại Sankofa, đồng phục cho học sinh nhà trẻ 
đến lớp năm là áo xanh nước biển đậm hoặc trắng với 
quần xanh dương hoặc kaki. Đồng phục cho học sinh lớp 
sáu đến lớp tám là áo màu vàng đậm, vàng, hoặc trắng với 
quần kaki.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các trạm 
MacArthur BART, Downtown Berkeley BART, Rockridge 
BART, và tuyến AC Transit #51 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:15 sáng đến 2:45 chiều

Sequoia (TK-5) 
3730 Lincoln Avenue, 94602 
510-531-6696  
http://www.sequoiaschool.net

Cơ Sở #151 / Mã Lựa Chọn #109

Trường Tiểu Học Sequoia là một trường có khoảng 420 
học sinh, nằm ở Quận Dimond của Oakland và phục vụ 
một cộng đồng đa dạng về sắc tộc, mức thu nhập và ngôn 
ngữ. Sequoia may mắn có một tập thể giáo viên giàu kinh 
nghiệm, nhiều người đã làm việc tại trường trên 10 năm. 
Nhiều người là các giáo viên giỏi phục vụ như các cố vấn 
cho một thế hệ mới các nhà giáo dục. Quý vị sẽ thường 
thấy học sinh và giáo viên làm việc trong các nhóm nhỏ khi 
giáo viên giỏi chỉ đạo một hoạt động khác. Sequoia có được 
sự ủng hộ của cộng đồng địa phương gồm những cư dân 
dài hạn và các doanh nghiệp nhỏ. Cảnh thường thấy trong 
các tuần học đầu tiên là thấy những người hàng xóm ghé 
vào tặng đồ dùng văn phòng và sách thiếu nhi. Các doanh 
nhân địa phương đóng vai trò giám khảo trong Oratorical 
Festival của chúg tôi và hỗ trợ các sự kiện cộng đồng 
chẳng hạn như Bike Safety Fair vào Mùa Thu và Walkathon 
vào Mùa Xuân. Hội phụ huynh FOSS (Friends of Sequoia 
School - Bạn Hữu của Trường Sequoia) của Sequoia bắt 
đầu hoạt động vào năm 2006. Họ gây quỹ để cung cấp các 
lớp rèn luyện kỹ năng chẳng hạn như nghệ thuật, âm nhạc, 
khoa học và làm vườn cho tất cả học sinh. FOSS cũng điều 
phối nhiều sự kiện cho cộng đồng nhà trường, từ buổi cà 

phê đón học sinh trở lại trường vào ngày khai giảng đến 
các bữa tiệc vào mùa thu và triển lãm nghệ thuật vào mùa 
đông. Một nhóm khác hoạt động từ lâu tại Sequoia là Câu 
Lạc Bộ Các Ông Bố Sequoia, được thành lập vào thập niên 
1930. Các thành viên của Câu Lạc Bộ Các Ông Bố góp sức 
lắp đặt các băng ghế, chậu hoa, giặt thảm lớp học, tổ chức 
các Đêm Chiếu Phim cho học sinh và đổ bánh kếp tại sự 
kiện kết hợp Hội Chợ Khoa Học và Điểm Tâm Bánh Kếp.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 39, 339, 643, và 653 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 3:00 chiều
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phê đón học sinh trở lại trường vào ngày khai giảng đến 
các bữa tiệc vào mùa thu và triển lãm nghệ thuật vào mùa 
đông. Một nhóm khác hoạt động từ lâu tại Sequoia là Câu 
Lạc Bộ Các Ông Bố Sequoia, được thành lập vào thập niên 
1930. Các thành viên của Câu Lạc Bộ Các Ông Bố góp sức 
lắp đặt các băng ghế, chậu hoa, giặt thảm lớp học, tổ chức 
các Đêm Chiếu Phim cho học sinh và đổ bánh kếp tại sự 
kiện kết hợp Hội Chợ Khoa Học và Điểm Tâm Bánh Kếp.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 39, 339, 643, và 653 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 3:00 chiều

Madison Park Lower Campus, formerly Sobrante Park 
(TK-5) 
470 El Paseo Drive, 94603 
510-636-7919

Cơ Sở #154 / Mã Lựa Chọn #111

Chúng tôi cung cấp cho tất cả học sinh khả năng tiếp cận 
các chương trình chính của Học Khu và chúng tôi đáp ứng 
các nhu cầu ngôn ngữ và xã hội của tập thể học sinh của 
chúng tôi. Chúng tôi có mở một chương trình nghệ thuật 
đoạt giải, âm nhạc, các dịch vụ thư viện toàn thời gian, và 
một chương trình viết văn toàn diện cho học sinh từ lớp ba 
đến lớp năm. Chúng tôi cung cấp các hoạt động phụ đạo và 
giải trí ngoài giờ từ chương trình Higher Ground đoạt giải 
của chúng tôi.

Sojourner Truth Independent Study (K-12) 
8251 Fontaine Street, 94605 
510-729-4308

Cơ Sở #330

Chương trình Sojourner Truth Academy Independent Study 
là một chương trình thay thế tự nguyện được thiết kế 
để nâng cao sự thành công của học sinh trong Học Khu 
Thống Nhất Oakland. Là một chương trình thay thế cho môi 
trường lớp học truyền thống, các phương pháp và chiến 
lược giảng dạy của chúng tôi là có một không hai. Chương 
trình của mỗi học sinh sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu, 
lịch học và cách học của từng học sinh. Chúng tôi cố gắng 
hết sức để tạo ra một môi trường tạo điều kiện, hỗ trợ dựa 
trên mối quan hệ 1:1 của chúng tôi với giáo viên. Trong 
chương trình Sojourner Truth Independent Study, thế giới 
là phòng học của chúng tôi! Vì mỗi học sinh có lịch học linh 
hoạt, việc sử dụng các cơ quan công cộng khác nhau có 
thể làm giàu chương trình giảng dạy cơ bản thông qua, ví 
dụ như, ghi danh đồng thời vào các trường cao đẳng cộng 
đồng hoặc các trường dành cho người lớn. Học sinh cũng 
sẽ có cơ hội tham gia các khóa học trực tuyến thông qua 
Cyber High, một phần mới kết hợp của chương trình của 
chúng tôi. Vì hầu hết bài làm trong chương trình của chúng 
tôi được hoàn thành ở nhà, phụ huynh đóng vai trò rất quan 
trọng trong sự thành công của học sinh Independent Study. 
Học sinh phải hoàn thành tối thiểu năm giờ làm bài tập 
về nhà mỗi khóa, mỗi tuần. Các tiêu chuẩn của tiểu bang 
được tuân thủ chặt chẽ và sách giáo khoa và hướng dẫn 
của học khu được sử dụng. Các học sinh thành công nhất 
của chúng tôi là những em có kỹ năng quản lý thời gian 
phát triển cao, thói quen học tập hợp lý, và các kỹ năng đọc 
vững chắc. Tuy nhiên, chúng tôi đang trong quá trình điều 
chỉnh chương trình của mình để đáp ứng nhu cầu của các 
học sinh nào có các kỹ năng đọc viết rất thấp và/hoặc các 
học sinh nào sẽ cần được phụ đạo.
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 Think College Now (K-5) 

2825 International Boulevard, 94601 
510-532-5500  
http://thinkcollegenow.org

Cơ Sở #190 / Mã Lựa Chọn #113

Sự cấp thiết được phản ánh trong tên trường chúng tôi, 
Think College Now (TCN) (Hãy Nghĩ Đến Đại Học Ngay 
Bây Giờ), phát sinh từ một nhu cầu trước mắt. Tại thời 
điểm thành lập, trong Học Khu của chúng tôi cứ 20 học 
sinh tốt nghiệp trung học thì có chưa đến một em đủ điều 
kiện theo học một trường đại học thuộc Đại Học California. 
Tầm nhìn và lý thuyết hoạt động của chúng tôi hình thành 
dựa trên ý tưởng là tất cả học sinh Oakland cần phải suy 
nghĩ đến việc học đại học, chứ không chỉ là học năm cuối 
trung học. Vào năm 2003, một tập thể gồm các phụ huynh, 
các nhà giáo dục, và các tổ chức trong cộng đồng đã thành 
lập trường TCN tại quận Fruitvale của Oakland để thu hẹp 
khoảng cách thành tích và mang lại cho mọi học sinh cơ hội 
học lên đại học và theo đuổi giấc mơ của mình. TCN được 
thiết kế như một ngôi trường nhỏ để giải quyết các vấn đề 
quá tải. Hiện nay trong năm hoạt động thứ 10, TCN hiện 
thực hóa tầm nhìn của mình thông qua hoạt động giảng dạy 
hiệu quả trong một bản sắc văn hóa học đường dựa trên 
năm giá trị cốt lõi: hiện thực (biến việc học đại học thành 
hiện thực), tôn trọng, trách nhiệm, tư duy, và tận tâm. Với 
những khái niệm này làm chỉ đạo, chúng tôi đã cải thiện 
đáng kể thành tích của học sinh và phát triển một cộng 
đồng học tập chuyên nghiệp cam kết không ngừng học hỏi. 
Để hiện thực hóa tầm nhìn dựa trên sự bình đẳng và nhiệm 
vụ chú trọng đại học, lý thuyết hoạt động của chúng tôi dựa 
trên những kỳ vọng cao dành cho mọi học sinh, hoạt động 
giảng dạy và đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn và dựa trên 
dữ liệu, sự tham gia tích cực của gia đình và các mối quan 
hệ hợp tác với cộng đồng, một tập thể nhân viên xuất sắc, 
và một sự chú trọng sớm trong toàn cộng đồng đối với việc 
học lên đại học. Tập thể giáo viên, học sinh và gia đình đa 
dạng của chúng tôi toàn tâm toàn ý cải thiện các kỹ năng 
thông qua hoạt động giảng dạy kỹ năng đọc chiến lược, 
viết, và toán ở trường, đọc đều đặn ở nhà, và một bản sắc 
văn hóa nhắm đến mục tiêu học lên đại học, mang lại cảm 
hứng cho học sinh chúng tôi. Vì khẩu hiệu của chúng tôi là: 
Juntos, si se puede. Cùng nhau, chúng ta có thể!

Đồng Phục: Đồng phục là áo sơmi màu trắng hoặc đỏ tía có 
cổ, áo phông đại học, hoặc áo phông TCN, quần kaki, quần 
đùi hoặc váy (dài đến gối), với giày thích hợp để chạy.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:25 sáng đến 3:00 chiều
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 Thornhill (K-5) 

5880 Thornhill Drive, 94611 
510-339-6800  
http://www.thornhillschool.org

Cơ Sở #157 / Mã Lựa Chọn #114

Nhiệm vụ của chúng tôi là giáo dục tất cả học sinh, chuẩn 
bị cho các em lựa chọn nghề nghiệp và trở thành các công 
dân hữu ích. Chúng tôi cung cấp khả năng tiếp cận bình 
đẳng; giáo viên đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh thông 
qua hoạt động giảng dạy rèn luyện và đặc thù. Nhân viên, 
Hội Đồng Cơ Sở Nhà Trường, và Câu Lạc Bộ Phụ Huynh 
Giáo Viên cùng hợp tác để hỗ trợ cho toàn bộ chương trình 
của nhà trường. Ngoài Chương Trình Giảng Dạy Chính, học 
sinh còn được học âm nhạc, thư viện, nghệ thuật, giáo dục 
thể chất, các kỹ năng vận động, và máy tính. Chúng tôi có 
những kỳ vọng cao đối với thành tích và hành vi của học 
sinh. Các mục tiêu của từng học sinh được nhất trí và hành 
vi của học sinh được thảo luận trong mọi lớp học, ở các 
cuộc họp toàn trường, và ở nhà. Các giáo viên của chúng 
tôi hợp tác với nhau để đảm bảo sự thành công trong học 
tập của học sinh và không ngừng cải thiện phương pháp 
giảng dạy và hoạt động học tập chuyên môn của họ. Chúng 
tôi kết hợp âm nhạc và nghệ thuật vào chương trình giảng 
dạy. Việc học âm nhạc không chỉ giúp các em tiếp xúc với 
thế giới biểu đạt sáng tạo, mà còn dạy các thói quen tốt cho 
tư duy: tính kiên trì, tổ chức, óc hài hước, và ứng biến. Việc 
liên kết nghệ thuật và âm nhạc với ngữ văn, toán và các 
môn xã hội mang lại cho các môn đó một chiều rộng hơn 
và sự phù hợp về văn hóa. Mục tiêu của chúng tôi là một 
chương trình giảng dạy trong đó hoạt động kết hợp nghệ 
thuật diễn ra có mục đích và suôn sẻ.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: Mẫu giáo - 8:20 sáng đến 
2:15 chiều, Lớp một đến lớp năm - 8:40 sáng đến 3:00 
chiều.
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 TÌM  |  Giới Thiệu về Lớp 

Sáu đến Lớp Tám  
Kỳ Ghi Danh Mở Lựa Chọn của OUSD mang lại cơ hội cho 
học sinh tiểu học lên lớp làm đơn xin vào trường sơ trung 
các em chọn. Trải gnhiệm học tập ở trường sơ trung được 
thiết kế để khác với trải nghiệm ở tiểu học vì các nhu cầu 
phát triển đang thay đổi của học sinh. Trường sơ trung bắt 
đầu áp dụng phương pháp cùng quản lý giữa học sinh và 
giáo viên trong đó học sinh sẽ bắt đầu chịu trách nhiệm cho 
việc học của chính mình. Những kỳ vọng của giáo viên đối 
với học sinh sơ trung bắt đầu thay đổi khi giáo viên giúp 
học sinh đạt được mức tự kiểm soát cao hơn. Giáo viên 
làm việc với học sinh sơ trung của mình để phát triển khả 
năng của các em trong việc hợp tác với các học sinh khác 
và người lớn, cải thiện các kỹ năng xử lý của các em như 
phản ánh trong bài tập ở trường và phát triển khả năng bắt 
đầu làm bài tập được giao mà không cần sự chỉ đạo của 
người lớn.

OUSD cung cấp các giáo viên có năng lực cao và các 
chương trình học được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu xã 
hội, tình cảm và học tập của học sinh của chúng tôi. Chiến 
lược của OUSD trong việc cải thiện quá trình giáo dục 
của học sinh gồm có sự chú trọng đến tiêu chuẩn Cốt Lõi 
Chung, Đọc Viết Đầu Đời, Học Tập Có Liên Kết, Học Tập 
Xã Hội và Tình Cảm và hệ thống STEM (Khoa Học, Công 
Nghệ, Kỹ Thuật và Toán Học). 

Cốt Lõi Chung
Các tiêu chuẩn Cốt Lõi Chung trong mọi môn học xác định 
chính xác kiến thức và khả năng của học sinh ở mỗi trình 
độ cấp lớp. Việc OUSD thực hiện các tiêu chuẩn Cốt Lõi 
Chung ở trường sơ trung bao gồm các mục tiêu về Ngữ 
Văn Anh và Toán, được điều chỉnh theo các bài thi đánh 
giá, các tài liệu giảng dạy và phát triển chuyên môn dành 
cho giáo viên, cung cấp kiến thức sâu hơn về các nội dung 
thiết yếu mà học sinh cần nỗ lực phát triển ở đại học và 
trong lực lượng lao động hiện đại. 

Đọc Viết Đầu Đời
Ở cấp trung học, một số học sinh gặp khó khăn sẽ được 
ghi danh vào cái các lớp học “đọc chiến lược”. Những khóa 
học này được thiết kế để tăng cường các kỹ năng đọc bắt 
kịp trình độ cấp lớp. 

Học Tập Có Liên Kết
Chiến lược kết hợp này tạo ra một sự liên kết giữa những 
gì học sinh sơ trung đang học ở trường và kiến thức đó ảnh 
hưởng thế nào đến tương lai của các em. Việc kết hợp các 
hoạt động học thuật nghiêm túc với việc học dựa trên nghề 
nghiệp, trong đời thực mang lại một trải nghiệm giáo dục cá 
nhân hóa, tạo ra thêm cơ hội cho học sinh khám phá những 

khát vọng mới và học hỏi những kỹ năng cần thiết để thành 
công trong lĩnh vực các em chọn.

Học Tập Xã Hội và Tình Cảm (SEL)
Trọng tâm này đồng thời là một phương pháp để phát triển 
cá nhân và củng cố cộng đồng, cũng như một khuôn khổ để 
cải thiện trường học. SEL dạy học sinh về các kỹ năng tất 
cả chúng tôi cần để tự giải quyết các mối quan hệ của mình, 
công việc của mình, một cách hiệu quả và hợp đạo đức. 
Các điểm nhấn mạnh bao gồm kiểm soát tình cảm, phát 
triển sự quan tâm đối với người khác, xác lập các mối quan 
hệ tích cực, đưa ra các quyết định có trách nhiệm, và giải 
quyết những tình huống thử thách một cách xây dựng. Học 
Tập Xã Hội và Tình Cảm (SEL) đồng thời là một phương 
pháp để phát triển cá nhân và củng cố cộng đồng, cũng 
như một khuôn khổ để cải thiện trường học. 

STEM (Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ 
Thuật và Toán Học)
Dạy khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán học không có 
gì là mới mẻ, nhưng việc phá vỡ những bức tường giữa 
chúng để phát triển một chương trình giảng dạy kết hợp 
nhấn mạnh đến học tập thực tiễn, các kỹ năng giải quyết 
vấn đề và sự đổi mới của Thế Kỷ 21 là điều mới mẻ. OUSD 
đang phát triển một Hành Lang STEM ở Tây Oakland nhằm 
thúc đẩy di sản công nghiệp của khu vực xung quanh bằng 
cách tạo ra sự liên tục trong học tập bắt đầu ở các trường 
tiểu học trong khu vực, và tiếp tục đến các trường sơ trung 
và trung học, để tất cả học sinh tốt nghiệp sẽ có lợi từ một 
nền giáo dục cân bằng tốt giúp chuẩn bị cho các em trở 
thành các thành viên thành công của xã hội.

Phụ huynh nên dành ra thời gian tìm hiểu về tính khả dụng 
của từng chương trình này trong các trường sơ trung của 
chúng tôi. Điều quan trọng là phụ huynh nên đến từng 
trường sơ trung để tìm hiểu về các khóa học và các hoạt 
động ngoài giờ dành cho con em mình. Điều này sẽ đảm 
bảo rằng mỗi học sinh theo học một chương trình được 
thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của các em.
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 khát vọng mới và học hỏi những kỹ năng cần thiết để thành 

công trong lĩnh vực các em chọn.

Học Tập Xã Hội và Tình Cảm (SEL)
Trọng tâm này đồng thời là một phương pháp để phát triển 
cá nhân và củng cố cộng đồng, cũng như một khuôn khổ để 
cải thiện trường học. SEL dạy học sinh về các kỹ năng tất 
cả chúng tôi cần để tự giải quyết các mối quan hệ của mình, 
công việc của mình, một cách hiệu quả và hợp đạo đức. 
Các điểm nhấn mạnh bao gồm kiểm soát tình cảm, phát 
triển sự quan tâm đối với người khác, xác lập các mối quan 
hệ tích cực, đưa ra các quyết định có trách nhiệm, và giải 
quyết những tình huống thử thách một cách xây dựng. Học 
Tập Xã Hội và Tình Cảm (SEL) đồng thời là một phương 
pháp để phát triển cá nhân và củng cố cộng đồng, cũng 
như một khuôn khổ để cải thiện trường học. 

STEM (Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ 
Thuật và Toán Học)
Dạy khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán học không có 
gì là mới mẻ, nhưng việc phá vỡ những bức tường giữa 
chúng để phát triển một chương trình giảng dạy kết hợp 
nhấn mạnh đến học tập thực tiễn, các kỹ năng giải quyết 
vấn đề và sự đổi mới của Thế Kỷ 21 là điều mới mẻ. OUSD 
đang phát triển một Hành Lang STEM ở Tây Oakland nhằm 
thúc đẩy di sản công nghiệp của khu vực xung quanh bằng 
cách tạo ra sự liên tục trong học tập bắt đầu ở các trường 
tiểu học trong khu vực, và tiếp tục đến các trường sơ trung 
và trung học, để tất cả học sinh tốt nghiệp sẽ có lợi từ một 
nền giáo dục cân bằng tốt giúp chuẩn bị cho các em trở 
thành các thành viên thành công của xã hội.

Phụ huynh nên dành ra thời gian tìm hiểu về tính khả dụng 
của từng chương trình này trong các trường sơ trung của 
chúng tôi. Điều quan trọng là phụ huynh nên đến từng 
trường sơ trung để tìm hiểu về các khóa học và các hoạt 
động ngoài giờ dành cho con em mình. Điều này sẽ đảm 
bảo rằng mỗi học sinh theo học một chương trình được 
thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của các em.

ALLIANCE ACADEMY (6-8) 
1800 98th Avenue, 94603 
Điện thoại: 639-2893 Fax: 639-3387

BRET HARTE (6-8) 
3700 Coolidge Avenue, 94602 
Điện thoại: 531-6400 Fax: 482-7272

CLAREMONT (6-8) 
5750 College Avenue, 94618 
Điện thoại: 654-7337 Fax: 654-7341

COLISEUM COLLEGE PREP (6-12) 
1390 66th Avenue, 94621 
Điện thoại: 639-3201 Fax: 639-3214

EDNA BREWER (6-8) 
3748 13th Avenue, 94610 
Điện thoại: 531-6600 Fax: 531-6626

ELMHURST COMMUNITY PREP (6-8) 
1800 98th Avenue, 94603 
Điện thoại: 639-2888 Fax: 639-2891

FRICK (6-8) 
2845 64th Avenue, 94605 
Điện thoại: 729-7736 Fax: 729-7739

GREENLEAF (TK-8) 
6328 East 17th Street, 94621 
Điện thoại: 636-1400 Fax: 636-1411

HILLCREST (K-8)  
30 Marguerite Drive, 94618 
Điện thoại: 879-1270 Fax: 985-1043

LIFE ACADEMY (6-12) 
2101 35th Avenue, 94601 
Điện thoại: 534-0282 Fax: 534-0283

MADISON PARK UPPER CAMPUS, 
FORMERLY MADISON (6-8, 9-10) 
400 Capistrano Drive, 94603 
Điện thoại: 636-2701 Fax: 636-2704

MELROSE LEADERSHIP ACADEMY (TK-8) 
730 Fleming Avenue, 94619 
Điện thoại 535-3832 Fax: 535-3834

MONTERA (6-8) 
5555 Ascot Drive, 94611 
Điện thoại: 531-6070 Fax: 531-6354

ROOSEVELT (6-8) 
1926 19th Avenue, 94606 
Điện thoại: 535-2877 Fax: 535-2883

ROOTS INTERNATIONAL (6-8) 
1390 66th Avenue, 94621 
Điện thoại: 639-3226 Fax: 639-3214

SANKOFA (TK-8) 
581 61st Street, 94609 
Điện thoại: 654-7787 Fax: 879-1619

UNITED FOR SUCCESS (6-8) 
2101 35th Avenue, 94601 
Điện thoại: 535-3880 Fax: 535-7139

URBAN PROMISE ACADEMY (6-8) 
3031 East 18th Street, 94601 
Điện thoại: 436-3636 Fax: 436-3638

WESTLAKE (6-8) 
2629 Harrison Street, 94612 
Điện thoại: 879-2130 Fax: 835-7170

WEST OAKLAND MIDDLE SCHOOL (6-8) 
991 14th Street, 94607 
Điện thoại: 874-6788 Fax: 874-6790

LỚP SÁU ĐẾN LỚP TÁM
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#0Grades TK-5 (18)

!UGrades TK-7 (2)

#7Grades K-3,6-8 (1)

#*Grades K-5 (32)

#VGrades K-8 (1)

#IGrades K-12 (1)

")Grades 6-8 (14)

"JGrades 6-8,9 (1)

"/Grades 6-12 (1)

&MGrades 6,9-12 (1)

&-Grades 9-12 (10)

&3Grades 10-12 (1)

&:Grades 11-12 (3)

kjCharter: Middle (18)

kjCharter: Other (13)
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

ALLIANCE ACADEMY (6-8) 
1800 98th Avenue, 94603 
Điện thoại: 639-2893

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Không Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Resource Services and 
Special Day Classes for 
eligibile students.

BRET HARTE (6-8) 
3700 Coolidge Avenue, 
94602 / Điện thoại: 531-
6400

8:30 sáng đến 3:00 chiều Không Có, các lớp 6-8 được phục 
vụ đến 6 giờ tối mỗi ngày.

Tài Nguyên, Các Lớp Học 
Ban Ngày Đặc Biệt, Khiếm 
Thính, Khiếm Thị, Năng 
Lực Học Tập và Xã Hội, 
Dung Hòa, và Khuyết Tật 
Nghiêm Trọng.

CLAREMONT 
5750 College Avenue, 
94618 / Điện thoại: 654-
7337

8 giờ sáng đến 4 giờ chiều Không Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Resource, Non Severely 
Handicapped, Technology 
and Augmentative 
Communication for 
Learning Enhancement, 
Severely Handicapped, 
Autism.

COLISEUM COLLEGE 
PREP (6-12) 
1390 66th Avenue, 94621 
Điện thoại: 639-3201 

Giờ làm việc của trường 
chúng tôi có khác nhau. 
Học sinh Phân Ban 1 (Lớp 
sáu và lớp bảy) - 8:00 sáng 
đến 5:00 chiều, học sinh 
Phân Ban 2 (Lớp tám đến 
lớp mười) - 8:00 sáng đến 
4:00 chiều. 

Không Chương trình ngoài giờ 
được kết hợp vào lịch học 
ban ngày bình thường 
đối với Phân Ban 1 (học 
sinh lớp 6/7), cung cấp cả 
chương trình can thiệp lẫn 
chương trình rèn luyện, và 
sử dụng như thời gian rèn 
luyện cho học sinh trung 
học. Chương trình ngoài 
giờ kết thúc lúc 5:00 chiều, 
thứ Hai đến thứ Năm, và 
3:00 chiều vào các ngày 
thứ Sáu.

Các Lớp Học Ban Ngày 
Đặc Biệt, các dịch vụ của 
Chuyên Viên Thông Tin.

EDNA BREWER (6-8) 
3748 13th Avenue, 94610 
Điện thoại: 531-6600 

8:10am to 3:00pm No Program serves sixth 
through eighth graders, 
hours are 3:00 to 6:00 pm.  
The program is open to 
approximately 120 of our 
815 students.

Special Day Class, 
Asperger’s Intervention 
Program, Resource, 
Speech Language Therapy.

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình Dành 
Cho Người Học 
Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Các Chương Trình 
Thể Thao

Đồng phục

Contact school for info. Contact school for info. Phòng Khám Sức Khỏe 
trong khuôn viên trường có 
cung cấp các dịch vụ sức 
khỏe tâm thần và thể chất 
cho học sinh.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Chương trình Phát Triển 
Tiếng Anh Cho Học Sinh 
Mới dành cho các lớp sáu 
đến lớp tám.

Nhạc cụ, nghệ thuật trực 
quan, tiếng Tây Ban Nha, 
báo chí, và kỹ năng lãnh 
đạo là các môn chọn 
lọc trong ngày học bình 
thường. Chương trình 
ngoài giờ cũng có dạy khiêu 
vũ và đồng ca.

Trung Tâm Y Tế hoạt động 
với sự hợp tác của Fred 
Finch, chương trình Hỗ Trợ 
Can Thiệp Hành Vi Tích 
Cực, ba nhà trị liệu sức 
khỏe tâm thần toàn thời 
gian, Gay Straight Alliance, 
nhóm Boys and Men of 
Color.

Có các chương trình thể 
thao trong chương trình 
ngoài giờ và thi đấu trong 
các liên đoàn toàn thành 
phố.

Có

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Có dạy công nghệ máy tính 
và Nghệ Thuật Đô Thị cho 
học sinh.

Trung tâm Family and 
College Resource Center; 
Phòng Khám Sức Khỏe 
Tại Trường, với các dịch 
vụ được cung cấp bởi La 
Clinica de la Raza; tổ chức 
Peer Health Education; Các 
Dịch Vụ Hỗ Trợ Can Thiệp 
Hành Vi Tích Cực, các 
chương trình Công Lý Phục 
Hồi (RJ).

Các đội bóng đá nam và nữ. Có

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Can Thiệp ở Môn Toán và 
Tiếng Anh, cũng như Ban 
Nhạc và Dàn Nhạc, tiếng 
Anh, Nghệ Thuật, Kỹ Năng 
Lãnh Đạo.

Công Lý Phục Hồi, Panther 
PRIDE - Tích Cực, Tôn 
Trọng, Độc Lập, Quyết Tâm 
và Cổ Vũ, Hòa Giải Xung 
Đột, Củng Cố Tích Cực 
Toàn Trường.

Các đội bóng đá nam và nữ, 
túc cầu nam, bóng rổ nam 
và nữ.

Không

SƠ LƯỢC: Các Lựa Chọn Lớp Sáu Đến Lớp Tám
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

ALLIANCE ACADEMY (6-8) 
1800 98th Avenue, 94603 
Điện thoại: 639-2893

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Không Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Resource Services and 
Special Day Classes for 
eligibile students.

BRET HARTE (6-8) 
3700 Coolidge Avenue, 
94602 / Điện thoại: 531-
6400

8:30 sáng đến 3:00 chiều Không Có, các lớp 6-8 được phục 
vụ đến 6 giờ tối mỗi ngày.

Tài Nguyên, Các Lớp Học 
Ban Ngày Đặc Biệt, Khiếm 
Thính, Khiếm Thị, Năng 
Lực Học Tập và Xã Hội, 
Dung Hòa, và Khuyết Tật 
Nghiêm Trọng.

CLAREMONT 
5750 College Avenue, 
94618 / Điện thoại: 654-
7337

8 giờ sáng đến 4 giờ chiều Không Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Resource, Non Severely 
Handicapped, Technology 
and Augmentative 
Communication for 
Learning Enhancement, 
Severely Handicapped, 
Autism.

COLISEUM COLLEGE 
PREP (6-12) 
1390 66th Avenue, 94621 
Điện thoại: 639-3201 

Giờ làm việc của trường 
chúng tôi có khác nhau. 
Học sinh Phân Ban 1 (Lớp 
sáu và lớp bảy) - 8:00 sáng 
đến 5:00 chiều, học sinh 
Phân Ban 2 (Lớp tám đến 
lớp mười) - 8:00 sáng đến 
4:00 chiều. 

Không Chương trình ngoài giờ 
được kết hợp vào lịch học 
ban ngày bình thường 
đối với Phân Ban 1 (học 
sinh lớp 6/7), cung cấp cả 
chương trình can thiệp lẫn 
chương trình rèn luyện, và 
sử dụng như thời gian rèn 
luyện cho học sinh trung 
học. Chương trình ngoài 
giờ kết thúc lúc 5:00 chiều, 
thứ Hai đến thứ Năm, và 
3:00 chiều vào các ngày 
thứ Sáu.

Các Lớp Học Ban Ngày 
Đặc Biệt, các dịch vụ của 
Chuyên Viên Thông Tin.

EDNA BREWER (6-8) 
3748 13th Avenue, 94610 
Điện thoại: 531-6600 

8:10am to 3:00pm No Program serves sixth 
through eighth graders, 
hours are 3:00 to 6:00 pm.  
The program is open to 
approximately 120 of our 
815 students.

Special Day Class, 
Asperger’s Intervention 
Program, Resource, 
Speech Language Therapy.

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình Dành 
Cho Người Học 
Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Các Chương Trình 
Thể Thao

Đồng phục

Contact school for info. Contact school for info. Phòng Khám Sức Khỏe 
trong khuôn viên trường có 
cung cấp các dịch vụ sức 
khỏe tâm thần và thể chất 
cho học sinh.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Chương trình Phát Triển 
Tiếng Anh Cho Học Sinh 
Mới dành cho các lớp sáu 
đến lớp tám.

Nhạc cụ, nghệ thuật trực 
quan, tiếng Tây Ban Nha, 
báo chí, và kỹ năng lãnh 
đạo là các môn chọn 
lọc trong ngày học bình 
thường. Chương trình 
ngoài giờ cũng có dạy khiêu 
vũ và đồng ca.

Trung Tâm Y Tế hoạt động 
với sự hợp tác của Fred 
Finch, chương trình Hỗ Trợ 
Can Thiệp Hành Vi Tích 
Cực, ba nhà trị liệu sức 
khỏe tâm thần toàn thời 
gian, Gay Straight Alliance, 
nhóm Boys and Men of 
Color.

Có các chương trình thể 
thao trong chương trình 
ngoài giờ và thi đấu trong 
các liên đoàn toàn thành 
phố.

Có

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Có dạy công nghệ máy tính 
và Nghệ Thuật Đô Thị cho 
học sinh.

Trung tâm Family and 
College Resource Center; 
Phòng Khám Sức Khỏe 
Tại Trường, với các dịch 
vụ được cung cấp bởi La 
Clinica de la Raza; tổ chức 
Peer Health Education; Các 
Dịch Vụ Hỗ Trợ Can Thiệp 
Hành Vi Tích Cực, các 
chương trình Công Lý Phục 
Hồi (RJ).

Các đội bóng đá nam và nữ. Có

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Can Thiệp ở Môn Toán và 
Tiếng Anh, cũng như Ban 
Nhạc và Dàn Nhạc, tiếng 
Anh, Nghệ Thuật, Kỹ Năng 
Lãnh Đạo.

Công Lý Phục Hồi, Panther 
PRIDE - Tích Cực, Tôn 
Trọng, Độc Lập, Quyết Tâm 
và Cổ Vũ, Hòa Giải Xung 
Đột, Củng Cố Tích Cực 
Toàn Trường.

Các đội bóng đá nam và nữ, 
túc cầu nam, bóng rổ nam 
và nữ.

Không

SƠ LƯỢC: Các Lựa Chọn Lớp Sáu Đến Lớp Tám



Quý vị quan tâm đến những thông tin cập nhật mới nhất về những gì đang diễn ra trong các Trường thuộc OUSD? Hãy theo dõi thông tin 
của chúng tôi trên Facebook hoặc Twitter!            www.tinyurl.com/OUSDfacebook  •  www.twitter.com/OUSDNews

Hướng Dẫn Lựa Chọn Ghi Danh OUSD 2014-15 www.ousd.k12.ca.us/enroll

80
 Trường Giờ Làm Việc của 

Nhà Trường
Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

ELMHURST COMMUNITY 
PREP (6-8) 
1800 98th Avenue, 94603 
Điện thoại: 639-2888 

Thứ Hai, thứ Ba và thứ 
Năm: 8:10 sáng đến 5:00 
chiều, thứ Tư và thứ Sáu: 
8:10 sáng đến 3:30 chiều

Không Chương trình ECP kéo dài 
ngày học trong 12 giờ mỗi 
tuần cho 100 phần trăm học 
sinh lớp 6-8. Tan học lúc 
5:00 chiều thứ Hai, thứ Ba, 
và thứ Năm, và 3:30 vào 
thứ Tư và thứ Sáu.

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Các Lớp Học Ban Ngày 
Đặc Biệt dành cho các học 
sinh đủ điều kiện.

FRICK (6-8) 
2845 64th Avenue, 94605 
Điện thoại: 729-7736 

8:30 sáng đến 3:00 chiều Không Có, liên hệ với nhà trường 
để biết thêm thông tin.

Resource Services, Non 
Severely Handicapped 
Special Day Classes

GREENLEAF (TK-8) 
6328 East 17th Street, 
94621 / Điện thoại: 636-
1400 

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Không Có, liên hệ với nhà trường 
để biết thêm thông tin.

Resource Services, Speech 
and Language Therapy

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình Dành 
Cho Người Học 
Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Các Chương Trình 
Thể Thao

Đồng phục

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Các chương trình hỗ trợ 
Title I được kết hợp trong 
cả ngày học, cũng như 
nhiều hoạt động học tập đa 
dạng trên máy tính. Chúng 
tôi tiếp tục phát triển như 
một trường Thí Điểm Học 
Kết Hợp (Blended Learning 
Pilot), ở đó học sinh phải 
học và thực hành các kỹ 
năng học thuật theo cách 
tự chỉ đạo, dùng công 
nghệ trực tuyến. Trường 
Elmhurst Community Prep 
là một trường kết hợp nghệ 
thuật. Nghệ thuật được kết 
hợp vào ngày học và đóng 
vai trò nổi trội trong Thời 
Gian Học Kéo Dài (ELT) của 
chúng tôi. Trong chương 
trình ELT của chúng tôi, học 
sinh có thể chọn trong số 
các môn nghệ thuật trực 
quan, nghệ thuật graffiti, 
kịch nghệ, dàn nhạc, nhạc 
mariachi, violin, và chương 
trình East Oakland Jazz 
Ensemble.

Một phòng khám sức khỏe, 
ba tư vấn viên sức khỏe 
tâm thần, một điều phối 
viên Công Lý Phục Hồi (RJ), 
và vô số gia sư và dịch vụ 
hỗ trợ.

Các đội bóng đá và bóng rổ 
nam và nữ.

Có

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Chúng tôi có một chương 
trình Tăng Cường Qua 
Xác Định Cá Nhân 
(Advancement Via 
Individual Determination, 
AVID) để mang lại cho học 
sinh của chúng tôi những 
công cụ và kỹ năng để học 
đại học thành công trong 
tương lai. Chương trình 
AVID điều phối các chuyến 
tham quan trường đại học 
địa phương. Thể thao, nghệ 
thuật, phát triển thanh niên, 
và nghệ thuật truyền thông 
được dạy thông qua các 
chương trình ngoài giờ của 
chúng tôi.

Phòng Khám Sức Khỏe 
trong khuôn viên trường có 
cung cấp các dịch vụ sức 
khỏe tâm thần và thể chất 
cho học sinh.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Không

Các lớp Song Ngữ Tiếng 
Tây Ban Nha được mở ở 
một số cấp lớp.

Liên hệ nhà trường để biết 
thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

ELMHURST COMMUNITY 
PREP (6-8) 
1800 98th Avenue, 94603 
Điện thoại: 639-2888 

Thứ Hai, thứ Ba và thứ 
Năm: 8:10 sáng đến 5:00 
chiều, thứ Tư và thứ Sáu: 
8:10 sáng đến 3:30 chiều

Không Chương trình ECP kéo dài 
ngày học trong 12 giờ mỗi 
tuần cho 100 phần trăm học 
sinh lớp 6-8. Tan học lúc 
5:00 chiều thứ Hai, thứ Ba, 
và thứ Năm, và 3:30 vào 
thứ Tư và thứ Sáu.

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Các Lớp Học Ban Ngày 
Đặc Biệt dành cho các học 
sinh đủ điều kiện.

FRICK (6-8) 
2845 64th Avenue, 94605 
Điện thoại: 729-7736 

8:30 sáng đến 3:00 chiều Không Có, liên hệ với nhà trường 
để biết thêm thông tin.

Resource Services, Non 
Severely Handicapped 
Special Day Classes

GREENLEAF (TK-8) 
6328 East 17th Street, 
94621 / Điện thoại: 636-
1400 

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Không Có, liên hệ với nhà trường 
để biết thêm thông tin.

Resource Services, Speech 
and Language Therapy

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình Dành 
Cho Người Học 
Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Các Chương Trình 
Thể Thao

Đồng phục

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Các chương trình hỗ trợ 
Title I được kết hợp trong 
cả ngày học, cũng như 
nhiều hoạt động học tập đa 
dạng trên máy tính. Chúng 
tôi tiếp tục phát triển như 
một trường Thí Điểm Học 
Kết Hợp (Blended Learning 
Pilot), ở đó học sinh phải 
học và thực hành các kỹ 
năng học thuật theo cách 
tự chỉ đạo, dùng công 
nghệ trực tuyến. Trường 
Elmhurst Community Prep 
là một trường kết hợp nghệ 
thuật. Nghệ thuật được kết 
hợp vào ngày học và đóng 
vai trò nổi trội trong Thời 
Gian Học Kéo Dài (ELT) của 
chúng tôi. Trong chương 
trình ELT của chúng tôi, học 
sinh có thể chọn trong số 
các môn nghệ thuật trực 
quan, nghệ thuật graffiti, 
kịch nghệ, dàn nhạc, nhạc 
mariachi, violin, và chương 
trình East Oakland Jazz 
Ensemble.

Một phòng khám sức khỏe, 
ba tư vấn viên sức khỏe 
tâm thần, một điều phối 
viên Công Lý Phục Hồi (RJ), 
và vô số gia sư và dịch vụ 
hỗ trợ.

Các đội bóng đá và bóng rổ 
nam và nữ.

Có

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Chúng tôi có một chương 
trình Tăng Cường Qua 
Xác Định Cá Nhân 
(Advancement Via 
Individual Determination, 
AVID) để mang lại cho học 
sinh của chúng tôi những 
công cụ và kỹ năng để học 
đại học thành công trong 
tương lai. Chương trình 
AVID điều phối các chuyến 
tham quan trường đại học 
địa phương. Thể thao, nghệ 
thuật, phát triển thanh niên, 
và nghệ thuật truyền thông 
được dạy thông qua các 
chương trình ngoài giờ của 
chúng tôi.

Phòng Khám Sức Khỏe 
trong khuôn viên trường có 
cung cấp các dịch vụ sức 
khỏe tâm thần và thể chất 
cho học sinh.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Không

Các lớp Song Ngữ Tiếng 
Tây Ban Nha được mở ở 
một số cấp lớp.

Liên hệ nhà trường để biết 
thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có
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 Trường Giờ Làm Việc của 

Nhà Trường
Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

HILLCREST (K-8) 
30 Marguerite Drive, 94618 
Điện thoại: 879-1270 

8:30 sáng đến 3:00 chiều Adventure Time. Đưa học 
sinh đến sớm lúc 7:00 giờ 
sáng.

Tất cả các chương trình 
ngoài giờ được cung cấp có 
tính phí. Chúng tôi có hợp 
đồng với Adventure Time 
để cung cấp dịch vụ chăm 
sóc trước và sau giờ học 
cho học sinh ở mẫu giáo 
đến lớp tám, và dịch vụ này 
được cung cấp hàng ngày 
cho học sinh của chúng tôi 
từ 7:00 sáng - 6:00 tối.

Tài Nguyên, Dịch Vụ Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ, 
Hoạt Động Liệu Pháp và 
ASIP.

LIFE ACADEMY (6-12) 
2101 35th Avenue, 94601 
Điện thoại: 534-0282 

8:15 sáng đến 3:30 chiều, 
tan học sớm vào các ngày 
thứ Tư lúc 12:45 chiều. 
Chương Trình Ngày Học 
Kéo Dài của chúng tôi hoạt 
động từ 3:30 chiều đến 5:30 
chiều.

Không Chúng tôi có một chương 
trình ngoài giờ được công 
nhận trên toàn quốc, được 
tài trợ bởi Alternatives in 
Action hỗ trợ việc học của 
học sinh đồng thời kết nối 
chương trình ngoài giờ của 
các em với các dự án cải 
thiện cộng đồng.

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Các Lớp Học Ban Ngày 
Đặc Biệt dành cho các học 
sinh đủ điều kiện.

MADISON PARK UPPER 
CAMPUS (MADISON 6-8, 
9-10) 
400 Capistrano Drive, 
94603 / Điện thoại: 636-
2701 

8:00 sáng đến 3:45 chiều Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Resource Services, Non 
Severely Handicapped 
Special Day Classes

MELROSE LEADERSHIP 
ACADEMY (TK-8) 
730 Fleming Avenue, 94619 
/ Điện thoại 535-3832

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có, liên hệ với nhà trường 
để biết thêm thông tin.

Có, liên hệ với nhà trường 
để biết thêm thông tin.

Resource Services, Speech 
and Language Therapy

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình Dành 
Cho Người Học 
Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Các Chương Trình 
Thể Thao

Đồng phục

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Âm Nhạc, Nghệ Thuật, Giáo 
Dục Thể Chất, Rèn Luyện 
Mẫu Giáo, và công nghệ 
máy tính.

Chúng tôi là một trường 
Cộng Đồng Học Đường 
Biết Quan Tâm (CSC).

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Không

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Life Academy có chương 
trình khoa học có công 
nghệ tiên tiến nhất tại 
Oakland, và năm tới sẽ mở 
một ban khoa học hiện đại 
với các phòng thí nghiệm 
tiên tiến nhất trong thành 
phố. Học sinh của chúng 
tôi sẽ được trang bị để 
thực hiện các thí nghiệm 
y khoa chẳng hạn như xét 
nghiệm ADN, đánh giá 
tim điện toán hóa, mổ, và 
các thủ thuật xét nghiệm y 
khoa được sử dụng trong 
ngành. Life Academy có 
cung cấp chương trình rèn 
luyện nghệ thuật thông qua 
ngày học kéo dài được 
cung cấp bởi Alternatives in 
Action, nhà cung cấp dịch 
vụ ngoài giờ của chúng tôi. 
Tác phẩm nghệ thuật của 
học sinh đã được triển lãm 
trong 2 năm qua tại Bảo 
Tàng Oakland.

Phòng khám sức khỏe tâm 
thần, phụ đạo ngoài giờ, 
chương trình ngày học kéo 
dài, và hòa giải xung đột.

Các đội bóng đá và bóng 
rổ nam và nữ. Có các hoạt 
động thể thao khác trong 
các chương trình ngày học 
kéo dài.

Có

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có

Chương Trình Tăng Cường 
Song Ngữ Tiếng Tây Ban 
Nha-Tiếng Anh

Các học sinh sơ trung của 
chúng tôi tham gia học 
thêm gồm có nghệ thuật và 
thể thao. Tất cả học sinh 
sẽ trưng bày tác phẩm của 
mình trong các chương 
trình TRIỂN LÃM hai lần 
mỗi năm, bao gồm các tác 
phẩm học thuật và nghệ 
thuật. Học sinh lớp tám 
chuẩn bị một danh mục tác 
phẩm trước khi lên trung 
học.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

HILLCREST (K-8) 
30 Marguerite Drive, 94618 
Điện thoại: 879-1270 

8:30 sáng đến 3:00 chiều Adventure Time. Đưa học 
sinh đến sớm lúc 7:00 giờ 
sáng.

Tất cả các chương trình 
ngoài giờ được cung cấp có 
tính phí. Chúng tôi có hợp 
đồng với Adventure Time 
để cung cấp dịch vụ chăm 
sóc trước và sau giờ học 
cho học sinh ở mẫu giáo 
đến lớp tám, và dịch vụ này 
được cung cấp hàng ngày 
cho học sinh của chúng tôi 
từ 7:00 sáng - 6:00 tối.

Tài Nguyên, Dịch Vụ Trị 
Liệu Lời Nói và Ngôn Ngữ, 
Hoạt Động Liệu Pháp và 
ASIP.

LIFE ACADEMY (6-12) 
2101 35th Avenue, 94601 
Điện thoại: 534-0282 

8:15 sáng đến 3:30 chiều, 
tan học sớm vào các ngày 
thứ Tư lúc 12:45 chiều. 
Chương Trình Ngày Học 
Kéo Dài của chúng tôi hoạt 
động từ 3:30 chiều đến 5:30 
chiều.

Không Chúng tôi có một chương 
trình ngoài giờ được công 
nhận trên toàn quốc, được 
tài trợ bởi Alternatives in 
Action hỗ trợ việc học của 
học sinh đồng thời kết nối 
chương trình ngoài giờ của 
các em với các dự án cải 
thiện cộng đồng.

Các Dịch Vụ Tài Nguyên 
và Các Lớp Học Ban Ngày 
Đặc Biệt dành cho các học 
sinh đủ điều kiện.

MADISON PARK UPPER 
CAMPUS (MADISON 6-8, 
9-10) 
400 Capistrano Drive, 
94603 / Điện thoại: 636-
2701 

8:00 sáng đến 3:45 chiều Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Resource Services, Non 
Severely Handicapped 
Special Day Classes

MELROSE LEADERSHIP 
ACADEMY (TK-8) 
730 Fleming Avenue, 94619 
/ Điện thoại 535-3832

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có, liên hệ với nhà trường 
để biết thêm thông tin.

Có, liên hệ với nhà trường 
để biết thêm thông tin.

Resource Services, Speech 
and Language Therapy

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình Dành 
Cho Người Học 
Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Các Chương Trình 
Thể Thao

Đồng phục

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Âm Nhạc, Nghệ Thuật, Giáo 
Dục Thể Chất, Rèn Luyện 
Mẫu Giáo, và công nghệ 
máy tính.

Chúng tôi là một trường 
Cộng Đồng Học Đường 
Biết Quan Tâm (CSC).

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Không

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Life Academy có chương 
trình khoa học có công 
nghệ tiên tiến nhất tại 
Oakland, và năm tới sẽ mở 
một ban khoa học hiện đại 
với các phòng thí nghiệm 
tiên tiến nhất trong thành 
phố. Học sinh của chúng 
tôi sẽ được trang bị để 
thực hiện các thí nghiệm 
y khoa chẳng hạn như xét 
nghiệm ADN, đánh giá 
tim điện toán hóa, mổ, và 
các thủ thuật xét nghiệm y 
khoa được sử dụng trong 
ngành. Life Academy có 
cung cấp chương trình rèn 
luyện nghệ thuật thông qua 
ngày học kéo dài được 
cung cấp bởi Alternatives in 
Action, nhà cung cấp dịch 
vụ ngoài giờ của chúng tôi. 
Tác phẩm nghệ thuật của 
học sinh đã được triển lãm 
trong 2 năm qua tại Bảo 
Tàng Oakland.

Phòng khám sức khỏe tâm 
thần, phụ đạo ngoài giờ, 
chương trình ngày học kéo 
dài, và hòa giải xung đột.

Các đội bóng đá và bóng 
rổ nam và nữ. Có các hoạt 
động thể thao khác trong 
các chương trình ngày học 
kéo dài.

Có

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có

Chương Trình Tăng Cường 
Song Ngữ Tiếng Tây Ban 
Nha-Tiếng Anh

Các học sinh sơ trung của 
chúng tôi tham gia học 
thêm gồm có nghệ thuật và 
thể thao. Tất cả học sinh 
sẽ trưng bày tác phẩm của 
mình trong các chương 
trình TRIỂN LÃM hai lần 
mỗi năm, bao gồm các tác 
phẩm học thuật và nghệ 
thuật. Học sinh lớp tám 
chuẩn bị một danh mục tác 
phẩm trước khi lên trung 
học.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.
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 Trường Giờ Làm Việc của 

Nhà Trường
Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

MONTERA (6-8) 
5555 Ascot Drive, 94611 
Điện thoại: 531-6070 

8:49 sáng đến 3:14 chiều Không Chúng tôi hân hạnh được 
cung cấp nhiều chương 
trình ngoài giờ cho học 
sinh của mình. Chúng tôi 
có cung cấp hỗ trợ học tập 
đối với các môn STEM và 
Ngữ Văn Anh. Chúng tôi 
cung cấp các hoạt động 
Rèn Luyện chẳng hạn như 
các lớp khiêu vũ hip-hop 
và một chương trình kịch 
nghệ. Chúng tôi có mở một 
chương trình thể thao toàn 
diện cho các nam và nữ 
sinh. Chương trình này hoạt 
động từ 3:30 chiều-6:00 tối.

Montera có một chương 
trình Giáo Dục Đặc Biệt lớn 
cung cấp các dịch vụ chẳng 
hạn như Tài Nguyên, Lớp 
Học Ban Ngày Đặc Biệt, và 
Chương Trình Can Thiệp 
Aspberger. Hầu hết các học 
sinh Giáo Dục Đặc Biệt của 
chúng được tham gia học 
đầy đủ.

ROOSEVELT (6-8) 
1926 19th Avenue, 94606 
Điện thoại: 535-2877 

8:15 sáng đến 3:00 chiều, 
tan học sớm vào các ngày 
thứ Tư lúc 12:58 chiều.

Chương trình ngoài giờ của 
chúng tôi phục vụ học sinh 
từ 11-13 tuổi, thứ Hai, thứ 
Ba, thứ Năm, thứ Sáu từ 
3:15 chiều - 6:00 tối, và vào 
thứ Tư, 1:00 chiều-6:00 tối.

Hai Lớp Học Ban Ngày 
Đặc Biệt dành cho học sinh 
không bị khuyết tật nghiêm 
trọng. Một lớp dành cho học 
sinh tự kỷ. Hai lớp Chuyên 
Viên Thông Tin.

ROOTS INTERNATIONAL 
(6-8) 
1390 66th Avenue, 94621 
Điện thoại: 639-3226 

Chúng tôi bắt đầu lúc 7:45 
sáng đối với tất cả học sinh. 
Học sinh lớp sáu sẽ học 
đến 5:00 chiều. Học sinh 
lớp bảy và tám học đến 
5:00 chiều vào các ngày 
cụ thể.  

Chương trình buổi sáng 
phục vụ học sinh 11-13 tuổi 
từ 8:15 sáng-9:00 sáng.

Chương trình ngoài giờ của 
chúng tôi hoạt động đến 
6:00 tối.

Resource Services, 
Severely Handicapped 
Special Day Class

SANKOFA (TK-8) 
581 61st Street, 94609 
Điện thoại: 654-7787 

8:15 sáng đến 2:45 chiều Không Chương trình ngoài giờ của 
chúng tôi phục vụ học sinh 
từ lớp một đến lớp tám từ 
2:45 chiều-6:00 tối. 

Chương Trình Tài Nguyên, 
Trị Liệu Lời Nói và Ngôn 
Ngữ

UNITED FOR SUCCESS 
(6-8) 
2101 35th Avenue, 94601 
Điện thoại: 535-3880 

8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Chương trình hoạt động 
hàng ngày lúc 8:00 sáng.

Tất cả học sinh ghi danh tại 
trường United For Success 
Academy đều có thể tiếp 
cận các chương trình ngày 
học kéo dài của chúng tôi. 
Các chương trình ngày học 
kéo dài hoạt động đến 6 giờ 
tối hàng ngày.

Trường chúng tôi có mở 
một Lớp Học Ban Ngày 
Đặc Biệt, Trị Liệu Lời Nói và 
Ngôn Ngữ, và một Chương 
Trình Tài Nguyên

URBAN PROMISE 
ACADEMY (6-8) 
3031 East 18th Street, 
94601 / Điện thoại: 436-
3636 

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có, liên hệ với nhà trường 
để biết thêm thông tin.

Có, liên hệ với nhà trường 
để biết thêm thông tin.

Resource Services

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình Dành 
Cho Người Học 
Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Các Chương Trình 
Thể Thao

Đồng phục

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Chúng tôi có cung cấp 
một số môn chọn lọc tại 
Montera cho các học sinh 
của chúng tôi. Chúng tôi 
có lớp Máy Tính, lớp tiếng 
Tây Ban Nha và lớp Mộc. 
Chúng tôi có các cơ hội 
cho học sinh tham gia hoạt 
động hòa giải đồng đẳng và 
Công Lý Phục Hồi. Ngoài 
ra, Montera có mở một lớp 
Nghệ Thuật nhập môn cho 
học sinh cũng như Lớp Mộc 
Sơ Nhập và Nâng Cao.

Chúng tôi rất vui được bắt 
đầu chương trình Hỗ Trợ 
Can Thiệp Hành Vi Tích 
Cực. Chúng tôi có các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe tâm 
thần dành cho học sinh khi 
các em học ở các năm sơ 
trung.

Bóng chuyền, bóng rổ và 
bóng chày là các cơ hội thể 
thao dành cho học sinh của 
chúng tôi.

Không

Chương trình dành cho học 
sinh mới với bất kỳ ngôn 
ngữ nào.

Trường Roosevelt có mở 
các lớp khiêu vũ, lớp Niên 
Giám, và các cơ hội thể 
thao. Chúng tôi có một giáo 
viên nghệ thuật toàn thời 
gian và một giáo viên nhạc 
toàn thời gian.

Phòng Khám Sức Khỏe, 
Dịch Vụ Chăm Sóc Sức 
Khỏe Tâm Thần, Hỗ Trợ 
Can Thiệp Hành Vi Tích 
Cực, phụ đạo.

Túc cầu, bóng đá và bóng 
rổ nam; bóng rổ nữ

Không

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Phụ đạo ngoài giờ, thể thao, 
nhiếp ảnh, khiêu vũ và nghệ 
thuật.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Hội Thảo Pro Art được tổ 
chức vào mùa thu và mùa 
xuân. Chúng tôi cũng có 
một chương trình Giáo Dục 
Năng Khiếu và Tài Năng 
(GATE).

Lincoln Child Center (LCC) 
9-5, Hỗ Trợ Can Thiệp 
Hành Vi Tích Cực, Các Dịch 
Vụ Phụ Đạo: Chương Trình 
University of California 
Build, University of 
California Sage Mentorship 
Program, Experience 
Corps, Temple Sinai.

Túc cầu và bóng rổ Oakland 
Park & Rec

Có

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Trường chúng tôi có mở 
các chương trình rèn luyện 
học tập trong ngày học 
được tổ chức trước ngày 
khai giảng. Chúng tôi cũng 
có dạy nhạc.

Seneca, Alameda Mental 
Health, Hỗ Trợ Can Thiệp 
Hành Vi Tích Cực (PBIS), 
phụ đạo, tình nguyện 
viên Americorps, Raza 
Libre, Joven Noble, Native 
American Health Center, 
Restorative Justice.

Bóng đá, bóng rổ, túc cầu Có

Chương trình dành cho học 
sinh mới có hỗ trợ ngôn 
ngữ dành cho học sinh mới 
nhập cư.

Các dự án chuyên sâu kết 
hợp nghệ thuật là một phần 
của chương trình giảng dạy 
của chúng tôi. Các cơ hội 
rèn luyện của chúng tôi bao 
gồm khiêu vũ, thiết kế web, 
hỗ trợ học tập, và trung tâm 
hỗ trợ giải bài tập về nhà 
ngoài giờ.

Trung tâm hỗ trợ học tập và 
giải bài tập về nhà. Phòng 
Khám Sức Khỏe trong 
khuôn viên trường có cung 
cấp các dịch vụ sức khỏe 
tâm thần và thể chất cho 
học sinh.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

MONTERA (6-8) 
5555 Ascot Drive, 94611 
Điện thoại: 531-6070 

8:49 sáng đến 3:14 chiều Không Chúng tôi hân hạnh được 
cung cấp nhiều chương 
trình ngoài giờ cho học 
sinh của mình. Chúng tôi 
có cung cấp hỗ trợ học tập 
đối với các môn STEM và 
Ngữ Văn Anh. Chúng tôi 
cung cấp các hoạt động 
Rèn Luyện chẳng hạn như 
các lớp khiêu vũ hip-hop 
và một chương trình kịch 
nghệ. Chúng tôi có mở một 
chương trình thể thao toàn 
diện cho các nam và nữ 
sinh. Chương trình này hoạt 
động từ 3:30 chiều-6:00 tối.

Montera có một chương 
trình Giáo Dục Đặc Biệt lớn 
cung cấp các dịch vụ chẳng 
hạn như Tài Nguyên, Lớp 
Học Ban Ngày Đặc Biệt, và 
Chương Trình Can Thiệp 
Aspberger. Hầu hết các học 
sinh Giáo Dục Đặc Biệt của 
chúng được tham gia học 
đầy đủ.

ROOSEVELT (6-8) 
1926 19th Avenue, 94606 
Điện thoại: 535-2877 

8:15 sáng đến 3:00 chiều, 
tan học sớm vào các ngày 
thứ Tư lúc 12:58 chiều.

Chương trình ngoài giờ của 
chúng tôi phục vụ học sinh 
từ 11-13 tuổi, thứ Hai, thứ 
Ba, thứ Năm, thứ Sáu từ 
3:15 chiều - 6:00 tối, và vào 
thứ Tư, 1:00 chiều-6:00 tối.

Hai Lớp Học Ban Ngày 
Đặc Biệt dành cho học sinh 
không bị khuyết tật nghiêm 
trọng. Một lớp dành cho học 
sinh tự kỷ. Hai lớp Chuyên 
Viên Thông Tin.

ROOTS INTERNATIONAL 
(6-8) 
1390 66th Avenue, 94621 
Điện thoại: 639-3226 

Chúng tôi bắt đầu lúc 7:45 
sáng đối với tất cả học sinh. 
Học sinh lớp sáu sẽ học 
đến 5:00 chiều. Học sinh 
lớp bảy và tám học đến 
5:00 chiều vào các ngày 
cụ thể.  

Chương trình buổi sáng 
phục vụ học sinh 11-13 tuổi 
từ 8:15 sáng-9:00 sáng.

Chương trình ngoài giờ của 
chúng tôi hoạt động đến 
6:00 tối.

Resource Services, 
Severely Handicapped 
Special Day Class

SANKOFA (TK-8) 
581 61st Street, 94609 
Điện thoại: 654-7787 

8:15 sáng đến 2:45 chiều Không Chương trình ngoài giờ của 
chúng tôi phục vụ học sinh 
từ lớp một đến lớp tám từ 
2:45 chiều-6:00 tối. 

Chương Trình Tài Nguyên, 
Trị Liệu Lời Nói và Ngôn 
Ngữ

UNITED FOR SUCCESS 
(6-8) 
2101 35th Avenue, 94601 
Điện thoại: 535-3880 

8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Chương trình hoạt động 
hàng ngày lúc 8:00 sáng.

Tất cả học sinh ghi danh tại 
trường United For Success 
Academy đều có thể tiếp 
cận các chương trình ngày 
học kéo dài của chúng tôi. 
Các chương trình ngày học 
kéo dài hoạt động đến 6 giờ 
tối hàng ngày.

Trường chúng tôi có mở 
một Lớp Học Ban Ngày 
Đặc Biệt, Trị Liệu Lời Nói và 
Ngôn Ngữ, và một Chương 
Trình Tài Nguyên

URBAN PROMISE 
ACADEMY (6-8) 
3031 East 18th Street, 
94601 / Điện thoại: 436-
3636 

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có, liên hệ với nhà trường 
để biết thêm thông tin.

Có, liên hệ với nhà trường 
để biết thêm thông tin.

Resource Services

Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình Dành 
Cho Người Học 
Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Các Chương Trình 
Thể Thao

Đồng phục

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Chúng tôi có cung cấp 
một số môn chọn lọc tại 
Montera cho các học sinh 
của chúng tôi. Chúng tôi 
có lớp Máy Tính, lớp tiếng 
Tây Ban Nha và lớp Mộc. 
Chúng tôi có các cơ hội 
cho học sinh tham gia hoạt 
động hòa giải đồng đẳng và 
Công Lý Phục Hồi. Ngoài 
ra, Montera có mở một lớp 
Nghệ Thuật nhập môn cho 
học sinh cũng như Lớp Mộc 
Sơ Nhập và Nâng Cao.

Chúng tôi rất vui được bắt 
đầu chương trình Hỗ Trợ 
Can Thiệp Hành Vi Tích 
Cực. Chúng tôi có các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe tâm 
thần dành cho học sinh khi 
các em học ở các năm sơ 
trung.

Bóng chuyền, bóng rổ và 
bóng chày là các cơ hội thể 
thao dành cho học sinh của 
chúng tôi.

Không

Chương trình dành cho học 
sinh mới với bất kỳ ngôn 
ngữ nào.

Trường Roosevelt có mở 
các lớp khiêu vũ, lớp Niên 
Giám, và các cơ hội thể 
thao. Chúng tôi có một giáo 
viên nghệ thuật toàn thời 
gian và một giáo viên nhạc 
toàn thời gian.

Phòng Khám Sức Khỏe, 
Dịch Vụ Chăm Sóc Sức 
Khỏe Tâm Thần, Hỗ Trợ 
Can Thiệp Hành Vi Tích 
Cực, phụ đạo.

Túc cầu, bóng đá và bóng 
rổ nam; bóng rổ nữ

Không

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Phụ đạo ngoài giờ, thể thao, 
nhiếp ảnh, khiêu vũ và nghệ 
thuật.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Có

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Hội Thảo Pro Art được tổ 
chức vào mùa thu và mùa 
xuân. Chúng tôi cũng có 
một chương trình Giáo Dục 
Năng Khiếu và Tài Năng 
(GATE).

Lincoln Child Center (LCC) 
9-5, Hỗ Trợ Can Thiệp 
Hành Vi Tích Cực, Các Dịch 
Vụ Phụ Đạo: Chương Trình 
University of California 
Build, University of 
California Sage Mentorship 
Program, Experience 
Corps, Temple Sinai.

Túc cầu và bóng rổ Oakland 
Park & Rec

Có

Chương Trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc

Trường chúng tôi có mở 
các chương trình rèn luyện 
học tập trong ngày học 
được tổ chức trước ngày 
khai giảng. Chúng tôi cũng 
có dạy nhạc.

Seneca, Alameda Mental 
Health, Hỗ Trợ Can Thiệp 
Hành Vi Tích Cực (PBIS), 
phụ đạo, tình nguyện 
viên Americorps, Raza 
Libre, Joven Noble, Native 
American Health Center, 
Restorative Justice.

Bóng đá, bóng rổ, túc cầu Có

Chương trình dành cho học 
sinh mới có hỗ trợ ngôn 
ngữ dành cho học sinh mới 
nhập cư.

Các dự án chuyên sâu kết 
hợp nghệ thuật là một phần 
của chương trình giảng dạy 
của chúng tôi. Các cơ hội 
rèn luyện của chúng tôi bao 
gồm khiêu vũ, thiết kế web, 
hỗ trợ học tập, và trung tâm 
hỗ trợ giải bài tập về nhà 
ngoài giờ.

Trung tâm hỗ trợ học tập và 
giải bài tập về nhà. Phòng 
Khám Sức Khỏe trong 
khuôn viên trường có cung 
cấp các dịch vụ sức khỏe 
tâm thần và thể chất cho 
học sinh.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.
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 Các Chương 

Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình Dành 
Cho Người Học 
Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Các Chương Trình 
Thể Thao

Đồng phục

Các chương trình dành cho 
học sinh mới và Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc 
dành cho tất cả học sinh 
nào đủ điều kiện.

Westlake có giảng dạy tư 
vấn và có phân hóa cho 
mọi học sinh. Các chương 
trình công nghệ, các dịch 
vụ Giáo Dục Năng Khiếu 
và Tài Năng (GATE), và các 
cơ hội Title 1 được kết hợp 
vào từng lớp. Chúng tôi là 
một trường chú trọng nghệ 
thuật và chúng tôi có mở 
các lớp sơ nhập và nâng 
cao về ban nhạc, dàn nhạc, 
nghệ thuật, Kỹ Năng Lãnh 
Đạo, tiếng Tây Ban Nha, 
báo chí và máy tính trong 
số các lớp chọn lọc khác. 
Chúng tôi cũng mở các 
chương trình tư vấn, hòa 
giải mâu thuẫn, và các môn 
thể thao và các câu lạc bộ 
khác nhau dành cho mọi 
học sinh.

Chúng tôi là một Trường 
Cộng Đồng và như thế 
chúng tôi chú trọng vào 
các dịch vụ Hỗ Trợ Can 
Thiệp Hành Vi Tích Cực. 
Những dịch vụ hỗ trợ này 
được củng cố thông qua hệ 
thống học tập toàn trường 
của chúng tôi và thông qua 
các lớp cố vấn hàng tuần. 
Chúng tôi cung cấp các loại 
dịch vụ hỗ trợ chăm sóc 
sức khỏe tâm thần khác 
nhau cho gần 200 học sinh 
thông qua Eagle Village 
Community Center (EVCC), 
cho dù đó là dịch vụ tư vấn 
cá nhân hay nhóm nhỏ hay 
đăng ký tham gia đơn giản 
không thường xuyên. Cũng 
có dịch vụ phụ đạo và các 
dịch vụ hỗ trợ khác thông 
qua EVCC.

Thông qua chương trình 
ngoài giờ của mình, chúng 
tôi có tổ chức các đội bóng 
rổ, bóng đá, và điền kinh 
cũng như các môn thể thao 
giải trí. Tất cả học sinh tham 
gia Giáo Dục Thể Chất 
(PE), ở đó các em phát triển 
các kỹ năng đạp xe, bóng 
lacrosse, bóng rổ, túc cầu, 
bóng bàn, và nhiều môn 
thể thao khác trong một 
chương trình phi thi đấu, 
chú trọng sức khỏe.

Có

Structured English 
Immersion

We have a multiple 
computer classes,  
engineering classes, and 
a music program. We also 
offer performing arts and 
creative arts programs 
through our afterschool 
program and our community 
partner Attitudinal Healing.

Chúng tôi cung cấp nhiều 
dịch vụ để hỗ trợ sự phát 
triển của học sinh toàn diện. 
Chúng tôi có một phòng 
khám sức khỏe, chương 
trình Công Lý Phục Hồi, 
nhiều dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tâm thần, phụ đạo, và 
các chương trình Hỗ Trợ 
Can Thiệp Hành Vi Tích 
Cực.

Thông qua các chương 
trình ngoài giờ của mình, 
chúng tôi cung cấp nhiều 
cơ hội tham gia các hoạt 
động thể thao đồng đội.

Có

Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

WESTLAKE (6-8) 
2629 Harrison Street, 94612 
/ Điện thoại: 879-2130

8:25 sáng đến 3:10 chiều Chúng tôi có phục vụ bữa 
sáng miễn phí cho tất cả 
học sinh bắt đầu lúc 8:00 
sáng.

Westlake có một chương 
trình ngoài giờ gồm có các 
câu lạc bộ ái hữu và một 
trung tâm hỗ trợ giải bài tập 
về nhà và phục vụ trên 200 
học sinh lớp 6 đến lớp 8, 
miễn phí hàng ngày đến 6 
giờ tối.

Chúng tôi có một chương 
trình Tài Nguyên, Các Lớp 
Học Ban Ngày Đặc Biệt cho 
các trình độ khác nhau, các 
chương trình trị liệu Lời Nói 
và Ngôn Ngữ, và một lớp 
tư vấn tăng cường cho học 
sinh nào có ghi các dịch vụ 
đó trong các bản IEP của 
các em.

WEST OAKLAND MIDDLE 
SCHOOL (6-8) 
991 14th Street, 94607 
Điện thoại: 874-6788 

8:25 sáng đến 3:45 chiều Không. Có, chúng tôi có mở 
chương trình ngoài giờ cho 
tất cả học sinh. Chương 
trình của chúng tôi bắt đầu 
lúc 3:00 chiều với tiết thứ 
bảy và tiếp tục đến chương 
trình rèn luyện kết thúc lúc 
6:00 tối hàng ngày.

Chúng tôi có một Chương 
Trình Tài Nguyên đáp ứng 
nhu cầu của các học sinh 
được xác định là có nhu 
cầu đặc biệt.
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Các Chương 
Trình Đa Ngữ/Các 
Chương Trình Dành 
Cho Người Học 
Tiếng Anh

Các Chương Trình 
Rèn Luyện

Các Chương Trình 
Hỗ Trợ Học Sinh

Các Chương Trình 
Thể Thao

Đồng phục

Các chương trình dành cho 
học sinh mới và Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc 
dành cho tất cả học sinh 
nào đủ điều kiện.

Westlake có giảng dạy tư 
vấn và có phân hóa cho 
mọi học sinh. Các chương 
trình công nghệ, các dịch 
vụ Giáo Dục Năng Khiếu 
và Tài Năng (GATE), và các 
cơ hội Title 1 được kết hợp 
vào từng lớp. Chúng tôi là 
một trường chú trọng nghệ 
thuật và chúng tôi có mở 
các lớp sơ nhập và nâng 
cao về ban nhạc, dàn nhạc, 
nghệ thuật, Kỹ Năng Lãnh 
Đạo, tiếng Tây Ban Nha, 
báo chí và máy tính trong 
số các lớp chọn lọc khác. 
Chúng tôi cũng mở các 
chương trình tư vấn, hòa 
giải mâu thuẫn, và các môn 
thể thao và các câu lạc bộ 
khác nhau dành cho mọi 
học sinh.

Chúng tôi là một Trường 
Cộng Đồng và như thế 
chúng tôi chú trọng vào 
các dịch vụ Hỗ Trợ Can 
Thiệp Hành Vi Tích Cực. 
Những dịch vụ hỗ trợ này 
được củng cố thông qua hệ 
thống học tập toàn trường 
của chúng tôi và thông qua 
các lớp cố vấn hàng tuần. 
Chúng tôi cung cấp các loại 
dịch vụ hỗ trợ chăm sóc 
sức khỏe tâm thần khác 
nhau cho gần 200 học sinh 
thông qua Eagle Village 
Community Center (EVCC), 
cho dù đó là dịch vụ tư vấn 
cá nhân hay nhóm nhỏ hay 
đăng ký tham gia đơn giản 
không thường xuyên. Cũng 
có dịch vụ phụ đạo và các 
dịch vụ hỗ trợ khác thông 
qua EVCC.

Thông qua chương trình 
ngoài giờ của mình, chúng 
tôi có tổ chức các đội bóng 
rổ, bóng đá, và điền kinh 
cũng như các môn thể thao 
giải trí. Tất cả học sinh tham 
gia Giáo Dục Thể Chất 
(PE), ở đó các em phát triển 
các kỹ năng đạp xe, bóng 
lacrosse, bóng rổ, túc cầu, 
bóng bàn, và nhiều môn 
thể thao khác trong một 
chương trình phi thi đấu, 
chú trọng sức khỏe.

Có

Structured English 
Immersion

We have a multiple 
computer classes,  
engineering classes, and 
a music program. We also 
offer performing arts and 
creative arts programs 
through our afterschool 
program and our community 
partner Attitudinal Healing.

Chúng tôi cung cấp nhiều 
dịch vụ để hỗ trợ sự phát 
triển của học sinh toàn diện. 
Chúng tôi có một phòng 
khám sức khỏe, chương 
trình Công Lý Phục Hồi, 
nhiều dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tâm thần, phụ đạo, và 
các chương trình Hỗ Trợ 
Can Thiệp Hành Vi Tích 
Cực.

Thông qua các chương 
trình ngoài giờ của mình, 
chúng tôi cung cấp nhiều 
cơ hội tham gia các hoạt 
động thể thao đồng đội.

Có

Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Chương Trình 
Trước Giờ Học

Các Chương Trình 
Ngoài Giờ Trong 
hoặc Gần Khuôn 
Viên Trường

Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

WESTLAKE (6-8) 
2629 Harrison Street, 94612 
/ Điện thoại: 879-2130

8:25 sáng đến 3:10 chiều Chúng tôi có phục vụ bữa 
sáng miễn phí cho tất cả 
học sinh bắt đầu lúc 8:00 
sáng.

Westlake có một chương 
trình ngoài giờ gồm có các 
câu lạc bộ ái hữu và một 
trung tâm hỗ trợ giải bài tập 
về nhà và phục vụ trên 200 
học sinh lớp 6 đến lớp 8, 
miễn phí hàng ngày đến 6 
giờ tối.

Chúng tôi có một chương 
trình Tài Nguyên, Các Lớp 
Học Ban Ngày Đặc Biệt cho 
các trình độ khác nhau, các 
chương trình trị liệu Lời Nói 
và Ngôn Ngữ, và một lớp 
tư vấn tăng cường cho học 
sinh nào có ghi các dịch vụ 
đó trong các bản IEP của 
các em.

WEST OAKLAND MIDDLE 
SCHOOL (6-8) 
991 14th Street, 94607 
Điện thoại: 874-6788 

8:25 sáng đến 3:45 chiều Không. Có, chúng tôi có mở 
chương trình ngoài giờ cho 
tất cả học sinh. Chương 
trình của chúng tôi bắt đầu 
lúc 3:00 chiều với tiết thứ 
bảy và tiếp tục đến chương 
trình rèn luyện kết thúc lúc 
6:00 tối hàng ngày.

Chúng tôi có một Chương 
Trình Tài Nguyên đáp ứng 
nhu cầu của các học sinh 
được xác định là có nhu 
cầu đặc biệt.
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 Alliance Academy (6-8) 

1800 98th Avenue, 94603 
510-639-2893  
http://www.ousd.k12.ca.us/alliance

Cơ Sở #224 / Mã Lựa Chọn #55

Trường Alliance Academy cam kết phát triển và duy trì một 
cơ cấu học đường được thiết kế để đảm bảo sự xuất sắc. 
Trường Alliance Academy, một trường sơ trung từ lớp 6 
đến lớp 8 nằm trong khuôn viên Elmhurst, cung cấp một 
chương trình giáo dục nghiêm túc, dựa trên các tiêu chuẩn 
giúp chuẩn bị cho học sinh của chúng tôi học xuất sắc ở 
trung học và đại học và có thể cạnh tranh ở thế giới bên 
ngoài; một môi trường an toàn ở đó học sinh có thể phát 
triển về mặt học thuật và xã hội; một tập thể giáo viên có 
chất lượng giúp đưa mọi học sinh lên một mức kỳ vọng cao 
đồng thời xây dựng các mối quan hệ tích cực; một bản sắc 
văn hóa trong đó mọi học sinh mang theo Ngọn Đuốc Xuất 

Sắc gồm có tài năng, sự tổ chức, sự tôn trọng, nhân cách 
tích cực và sự chăm chỉ; và một cộng đồng tập thể ở đó 
phụ huynh, học sinh và các nhà giáo dục đưa ra các quyết 
định cho tương lai của học sinh của chúng tôi. Với nỗ lực 
của cộng đồng, chúng tôi có thể đảm bảo rằng học sinh của 
mình chắc chắn sẽ đạt được giấc mơ của các em.

Bret Harte (6-8) 
3700 Coolidge Avenue, 94602 
510-531-6400  
http://www.ousd.k12.ca.us/bretharte

Cơ Sở #206 / Mã Lựa Chọn #33

Trường Bret Harte có một trong những chương trình và tập 
thể học sinh đa dạng nhất so với bất kỳ trường sơ trung 
nào tại Oakland. Ngoài ban các môn chọn lọc mở rộng của 
chúng tôi (bao gồm các môn nhạc cụ, nghệ thuật và tiếng 
Tây Ban Nha toàn thời gian), chúng tôi còn có một chương 
trình mở rộng dành cho Người Học Tiếng Anh, một chương 
trình toán tăng tốc chuẩn bị cho môn Đại Số ở lớp tám, và 
nhiều chương trình giáo dục đặc biệt khác nhau phục vụ 
học sinh khuyết tật. Các giáo viên của chúng tôi nỗ lực thu 
thập thông tin về việc học của học sinh, phân tích thông tin 
đó, và soạn các bài giảng đặc thù để đáp ứng nhu cầu của 
tất cả học sinh thông qua các bài giảng hấp dẫn và thực tế. 
Ngoài lớp học, chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ mở 
rộng bao gồm ba nhà trị liệu toàn thời gian, một tư vấn viên, 
tư vấn về lạm dụng dược chất và giáo dục đồng cấp, cũng 
như một chương trình giải quyết mâu thuẫn đồng cấp do 
nhân viên chủ trì, trong số các chương trình khác. Mục tiêu 
của chúng tôi là đáp ứng nhu cầu của học sinh toàn diện 
và giải quyết các vấn đề bên ngoài lớp học có thể làm ảnh 
hưởng đến việc học trong lớp. Trường Bret Harte đã được 
OUSD công nhận về tỉ lệ đình chỉ và đuổi học giảm trong 
vài năm qua, và các giáo viên cũng như các nhà quản lý 
hợp tác chặt chẽ với nhau để duy trì một môi trường học 
đường tích cực. Tập thể phụ huynh tham gia hoạt động sẽ 
điều phối một số hoạt động trong cả năm học, bao gồm các 
hoạt động gây quỹ khác nhau và những ngày vệ sinh cộng 
đồng, cũng như hỗ trợ triển lãm Bret Harte Expo hàng năm 
của chúng tôi vào mùa xuân và chương trình Castle Walk 
vào mùa thu. Hãy đến tham quan “The Harte” và xem chúng 
tôi mang lại gì cho con em của quý vị!

Đồng Phục: Đồng phục của trường Bret Harte là áo sơmi có 
cổ và màu trắng trơn hoặc xanh nước biển trơn không có 
logo hoặc chữ với quần, quần đùi hoặc váy kaki.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit NL, 57, 58L, và 657 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 3:00 chiều

Claremont (6-8) 
5750 College Avenue, 94618 
510-654-7337  
http://www.claremontms.org

Cơ Sở #201 / Mã Lựa Chọn #35

Trường Claremont Middle School nổi bật với cam kết vì 
sự xuất sắc và thành công trong học tập. Cộng đồng học 
đường Claremont có một bản sắc văn hóa học đường trong 
đó học sinh phát triển về mặt tình cảm, xã hội, trí tuệ và thể 
lực. Trường Claremont Middle School nỗ lực phát triển ở 
học sinh khả năng lãnh đạo và tư duy rõ ràng và sáng tạo, 
hành động có trách nhiệm, giao tiếp hiệu quả, nhận thức 
và tôn trọng sự đa dạng văn hóa, và đưa ra các quyết định 
đúng đắn trong một thế giới ngày càng phức tạp. Claremont 
kính mời phụ huynh tham gia bằng một số cách, bao gồm 
liên lạc với giáo viên về tiến bộ học tập và tình cảm-xã hội 
của học sinh, tình nguyện hỗ trợ trong các sự kiện và hoạt 
động của nhà trường, và tham gia các ban phụ huynh-nhà 
trường, chẳng hạn như PTA, SSC, và ELAC.

100% 
704 
688 
683 
627 
-14 
-7 
-56 
353 
42% 

21% 
2% 
70% 
0% 
5% 
0% 
1% 
1%

100% 
N/A 
662 
670 
666 
N/A 
8 
-5 
550 
21% 

39% 
15% 
30% 
5% 
3% 
1% 
3% 
2%

200 800 1000
(800 = State Level Proficiency)

200 800 1000
(800 = State Level Proficiency)

Lựa chọn 1: 
API 2010: 
API 2011: 
API 2012: 
API 2013: 

Thay Đổi API 10-11: 
Thay Đổi API 11-12: 
Thay Đổi API 12-13: 

Tổng Ghi Danh: 
% Học Sinh ELL:

Lựa chọn 1: 
API 2010: 
API 2011: 
API 2012: 
API 2013: 

Thay Đổi API 10-11: 
Thay Đổi API 11-12: 
Thay Đổi API 12-13: 

Tổng Ghi Danh: 
% Học Sinh ELL:

% African American: 
% Asian: 
% Latino: 
% White: 

% Pacific Islander: 
% Native American: 

% Filipino: 
% Mutiple:

% African American: 
% Asian: 
% Latino: 
% White: 

% Pacific Islander: 
% Native American: 

% Filipino: 
% Mutiple:



Quý vị quan tâm đến những thông tin cập nhật mới nhất về những gì đang diễn ra trong các Trường thuộc OUSD? Hãy theo dõi thông tin 
của chúng tôi trên Facebook hoặc Twitter!            www.tinyurl.com/OUSDfacebook  •  www.twitter.com/OUSDNews

Hướng Dẫn Lựa Chọn Ghi Danh OUSD 2014-15 www.ousd.k12.ca.us/enroll

89
 Claremont (6-8) 

5750 College Avenue, 94618 
510-654-7337  
http://www.claremontms.org

Cơ Sở #201 / Mã Lựa Chọn #35

Trường Claremont Middle School nổi bật với cam kết vì 
sự xuất sắc và thành công trong học tập. Cộng đồng học 
đường Claremont có một bản sắc văn hóa học đường trong 
đó học sinh phát triển về mặt tình cảm, xã hội, trí tuệ và thể 
lực. Trường Claremont Middle School nỗ lực phát triển ở 
học sinh khả năng lãnh đạo và tư duy rõ ràng và sáng tạo, 
hành động có trách nhiệm, giao tiếp hiệu quả, nhận thức 
và tôn trọng sự đa dạng văn hóa, và đưa ra các quyết định 
đúng đắn trong một thế giới ngày càng phức tạp. Claremont 
kính mời phụ huynh tham gia bằng một số cách, bao gồm 
liên lạc với giáo viên về tiến bộ học tập và tình cảm-xã hội 
của học sinh, tình nguyện hỗ trợ trong các sự kiện và hoạt 
động của nhà trường, và tham gia các ban phụ huynh-nhà 
trường, chẳng hạn như PTA, SSC, và ELAC.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều
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 Coliseum College Prep (6-12) 

1390 66th Avenue, 94621 
510-639-3201  
http://www.coliseumcollegeprep.org

Cơ Sở #232 / Mã Lựa Chọn #56

Trường Coliseum College Prep Academy (CCPA) bắt đầu 
hoạt động vào mùa thu năm 2006 như một ngôi trường nhỏ, 
mới trên khuôn viên Havenscourt ở Đông Oakland. Sự cam 
kết chính của chúng tôi là phục vụ học sinh của cộng đồng 
xung quanh bằng việc cung cấp một lựa chọn trung học có 
chất lượng cao trong khu vực Coliseum. Chúng tôi nỗ lực 
tạo ra một bản sắc văn hóa nhắm đến mục tiêu đại học ở 
sơ trung, nhìn nhận phạm vi nhiệm vụ trước mắt. Chúng 
tôi cần một chương trình bảy năm hoàn chỉnh cùng với học 
sinh của mình để giúp các em sẵn sàng học đại học. Một 
trăm phần trăm tập thể học sinh của chúng tôi sẽ là những 
người đầu tiên trong gia đình mình tốt nghiệp một trường 
đại học bốn năm và 96 phần trăm học sinh của chúng tôi 
nhận được bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá, do đó chúng 
tôi kết hợp chương trình học thuật với các chương trình 
dành cho phụ huynh nhắm đến mục tiêu thu hút, hỗ trợ 
và giáo dục. Chương trình học thuật của CCPA được chia 
thành ba phân ban, mỗi phân ban có một mục đích riêng và 
một cơ cấu tương ứng để hỗ trợ mục đích đó. Phân Ban 
1 của chúng tôi (lớp sáu và lớp bảy) có mục tiêu phát triển 
hoạt động học thuật nhanh chóng. Trên 85 phần trăm học 
sinh của chúng tôi vào lớp sáu có tiếng Anh và Toán thấp 
hơn trình độ cấp lớp, theo đánh giá của kỳ Kiểm Tra Các 
Tiêu Chuẩn của California. Để đạt được mục tiêu của chúng 
tôi là đến lớp tám mọi học sinh đạt được trình độ cấp lớp, 
học sinh Phân Ban 1 học với cùng giáo viên trong hai năm 
để xây dựng các mối quan hệ hiệu quả và tham gia một 
ngày học kéo dài bắt buộc đến 5 giờ chiều để tăng cường 
sự hỗ trợ học tập. Phân Ban 2 của chúng tôi (lớp tám đến 
lớp mười) là cơ cấu trường trung học truyền thống của 
chúng tôi, với sự chú trọng đến việc chuẩn bị học đại học. 
Bắt đầu bằng môn Đại Số ở lớp tám, học sinh Phân Ban 
2 của chúng tôi nhắm đến mục tiêu hoàn thành phần lớn 
các yêu cầu A - G của trường California State University/
University of California trong giai đoạn này. Sự hỗ trợ học 
tập trong ngày học kéo dài cũng được cung cấp cho học 
sinh Phân Ban 2 của chúng tôi đến 4:15 chiều. Ban tiếng 
Anh và Toán của chúng tôi sử dụng chương trình giảng dạy 
Springboard chuẩn bị ACT để đảm bảo hoạt động giảng dạy 
nghiêm túc. Học sinh cũng được cung cấp dịch vụ can thiệp 
tăng cường ở môn toán và ngôn ngữ trong ngày học. Học 
sinh Phân Ban 3 của chúng tôi (lớp mười một và lớp mười 
hai) tham gia chương trình ‘Make the Road’ của chúng 
tôi theo lịch nửa ngày có điều chỉnh. Các em có lựa chọn 
theo học các khóa học CSU/UC có thể chuyển đổi được 
tại trường cao đẳng hoặc tham gia thực tập nghề. Mục tiêu 
của Phân Ban 3 là chuyển tiếp thành công cho học sinh vào 
đại học và/hoặc đi làm bằng cách bắt đầu quy trình đó trong 
một môi trường an toàn và hỗ trợ.

Đồng Phục: Học sinh Phân Ban 1 (lớp sáu và lớp bảy) mặc 
áo polo xanh lá và quần kaki. Học sinh Phân Ban 2 (lớp tám 
đến lớp mười) mặc áo polo trắng và quần kaki. Học sinh 
Phân Ban 3 (lớp mười một và lớp mười hai) mặc áo polo 
xám và quần kaki. Áo polo và áo len đồng phục có thể mua 
tại trường chúng tôi. Áo polo có giá $15 và áo len có giá 
$25.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Có thể 
đến trường chúng tôi bằng các tuyến xe buýt AC Transit 1, 
1R, và 45. Trường chúng tôi nằm trong khoảng cách đi bộ 
từ Trạm Coliseum BART.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: Giờ làm việc của trường 
chúng tôi có khác nhau. Học sinh Phân Ban 1 (Lớp sáu và 
lớp bảy) - 8:00 sáng đến 5:00 chiều, học sinh Phân Ban 2 
(Lớp tám đến lớp mười) - 8:00 sáng đến 4:00 chiều. Học 
sinh Phân Ban 3 (Lớp mười một và lớp mười hai) - 8:00 
sáng đến 12:00 trưa. 

Elmhurst Community Prep (6-8) 
1800 98th Avenue, 94603 
510-639-2888 
 http://www.elmhurstcommunityprep.org

Cơ Sở #221 / Mã Lựa Chọn #54

Trường Elmhurst Community Prep (ECP) được thành lập 
vào năm 2006 trong phong trào các trường tự quyết của 
học khu Oakland Unified. Nằm trên đại lộ 98th Avenue ở 
khu Deep East Oakland, ECP phục vụ 375 học sinh người 
Mỹ Latinh, người Mỹ gốc Phi, và người các Đảo Thái Bình 
Dương ở lớp sáu đến lớp tám. Chúng tôi tin rằng một 
trường học có chất lượng phải hỗ trợ học sinh cả về mặt 
tình cảm lẫn học thuật và chúng tôi cam kết như thế ở mức 
độ cao. Chúng tôi tìm cách hấp dẫn học sinh tham gia các 
hoạt động học tập nghiêm túc và các hoạt động rèn luyện 
có chất lượng cao, giúp chuẩn bị cho học sinh lên đại học 
và đi làm. Nhiệm vụ của chúng tôi, dựa trên nền tảng cam 
kết vì Công Bằng Xã Hội, là đảm bảo rằng tất cả học sinh 
thăng tiến từ ECP trên quỹ đạo đời sống tích cực, và chuẩn 
bị học A-G ở trung học. Để thực hiện nhiệm vụ này, chúng 
tôi đặt công việc của mình dựa trên bốn nguyên lý hành 
động: Những Kỳ Vọng Cao: Học sinh sẽ đạt được những 
mức thành tích cao khi chúng tôi tin rằng các em có thể, Sự 
Hợp Tác: Chúng tôi mạnh hơn khi đoàn kết, Văn Hóa Học 
Đường Tích Cực: Lớn lên ở khu Đông là việc khó khăn; một 
ngôi trường hỗ trợ có thể giúp dễ dàng hơn, Sự Tham Gia 
của Gia Đình: Phụ huynh là các chuyên gia về con mình và 
chúng tôi hợp tác với nhau để đạt được thành công.
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 Đồng Phục: Học sinh Phân Ban 1 (lớp sáu và lớp bảy) mặc 

áo polo xanh lá và quần kaki. Học sinh Phân Ban 2 (lớp tám 
đến lớp mười) mặc áo polo trắng và quần kaki. Học sinh 
Phân Ban 3 (lớp mười một và lớp mười hai) mặc áo polo 
xám và quần kaki. Áo polo và áo len đồng phục có thể mua 
tại trường chúng tôi. Áo polo có giá $15 và áo len có giá 
$25.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Có thể 
đến trường chúng tôi bằng các tuyến xe buýt AC Transit 1, 
1R, và 45. Trường chúng tôi nằm trong khoảng cách đi bộ 
từ Trạm Coliseum BART.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: Giờ làm việc của trường 
chúng tôi có khác nhau. Học sinh Phân Ban 1 (Lớp sáu và 
lớp bảy) - 8:00 sáng đến 5:00 chiều, học sinh Phân Ban 2 
(Lớp tám đến lớp mười) - 8:00 sáng đến 4:00 chiều. Học 
sinh Phân Ban 3 (Lớp mười một và lớp mười hai) - 8:00 
sáng đến 12:00 trưa. 

Edna Brewer (6-8) 
3748 13th Avenue, 94610 
510-531-6600  
http://ednabrewer.net

Cơ Sở #210 / Mã Lựa Chọn #37

Trường Edna Brewer là một trường sơ trung cách tân, cung 
cấp cho học sinh một chương trình giáo dục nghiêm túc và 
phát triển nhân cách. Chúng tôi cam kết vì sự xuất sắc của 
tất cả học sinh. Tại trường Edna Brewer, chúng tôi đảm bảo 
nắm được ưu điểm, những phạm vi cần cải thiện, và động 
lực của học sinh. Trường chúng tôi được bố trí thành các 
cộng đồng học tập nhỏ được gọi là “các gia đình.” Mỗi gia 
đình là một nhóm nhỏ gồm các giáo viên dạy chung một 
nhóm học sinh, với các buổi họp hợp tác hàng tuần. Các 
cấp lớp và các gia đình được tổ chức cùng nhau để tạo nên 
một không khí ngôi trường nhỏ. Chúng tôi có dạy các môn 
chọn lọc khác nhau bao gồm một chương trình âm nhạc 
nghiêm túc. Edna Brewer tự hào về sự đa dạng văn hóa 
được đại diện bởi tập thể học sinh, nhân viên và cộng đồng 
của chúng tôi, và chúng tôi xin cám ơn quý vị đã cân nhắc 
trường của chúng tôi.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Tuyến AC 
Transit 57 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:10 sáng đến 3:00 chiều

Elmhurst Community Prep (6-8) 
1800 98th Avenue, 94603 
510-639-2888 
 http://www.elmhurstcommunityprep.org

Cơ Sở #221 / Mã Lựa Chọn #54

Trường Elmhurst Community Prep (ECP) được thành lập 
vào năm 2006 trong phong trào các trường tự quyết của 
học khu Oakland Unified. Nằm trên đại lộ 98th Avenue ở 
khu Deep East Oakland, ECP phục vụ 375 học sinh người 
Mỹ Latinh, người Mỹ gốc Phi, và người các Đảo Thái Bình 
Dương ở lớp sáu đến lớp tám. Chúng tôi tin rằng một 
trường học có chất lượng phải hỗ trợ học sinh cả về mặt 
tình cảm lẫn học thuật và chúng tôi cam kết như thế ở mức 
độ cao. Chúng tôi tìm cách hấp dẫn học sinh tham gia các 
hoạt động học tập nghiêm túc và các hoạt động rèn luyện 
có chất lượng cao, giúp chuẩn bị cho học sinh lên đại học 
và đi làm. Nhiệm vụ của chúng tôi, dựa trên nền tảng cam 
kết vì Công Bằng Xã Hội, là đảm bảo rằng tất cả học sinh 
thăng tiến từ ECP trên quỹ đạo đời sống tích cực, và chuẩn 
bị học A-G ở trung học. Để thực hiện nhiệm vụ này, chúng 
tôi đặt công việc của mình dựa trên bốn nguyên lý hành 
động: Những Kỳ Vọng Cao: Học sinh sẽ đạt được những 
mức thành tích cao khi chúng tôi tin rằng các em có thể, Sự 
Hợp Tác: Chúng tôi mạnh hơn khi đoàn kết, Văn Hóa Học 
Đường Tích Cực: Lớn lên ở khu Đông là việc khó khăn; một 
ngôi trường hỗ trợ có thể giúp dễ dàng hơn, Sự Tham Gia 
của Gia Đình: Phụ huynh là các chuyên gia về con mình và 
chúng tôi hợp tác với nhau để đạt được thành công.

Đồng Phục: Học sinh tại ECP mặc áo polo xanh da trời có 
logo của trường. Áo sơmi đồng phục đầu tiên được phát 
miễn phí, và các áo sơmi sau đó có thể mua bằng tiền mặt 
hoặc tiền của nhà trường (tiền DPA) mà học sinh kiếm 
được.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Tuyến AC 
Transit 98 có một trạm ngay trước trường. Các tuyến 1, 1R, 
và 40 có các trạm cách trường vài dãy nhà.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: Thứ Hai, thứ Ba và thứ 
Năm: 8:10 sáng đến 5:00 chiều, thứ Tư và thứ Sáu: 8:10 
sáng đến 3:30 chiều
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 Frick (6-8) 

2845 64th Avenue, 94605 
510-729-7736  
http://www.ousd.k12.ca.us/frick

Cơ Sở #203 / Mã Lựa Chọn #40

Trường Frick Middle School là một trường học cộng đồng 
gồm có các học sinh thành công về học tập và tư duy xã 
hội, và nỗ lực học tập. Một chương trình giáo dục của 
trường Frick khuyến khích học sinh sáng tạo và tự tin. 
Chúng tôi đào tạo ra những học sinh biết suy nghĩ độc lập 
và biết học tập suốt đời, nỗ lực đạt được những kỳ vọng 
cao do giáo viên và gia đình đặt ra. Điểm API của chúng 
tôi từ năm 2005 đã tăng đáng kể và chúng tôi không có 
dấu hiệu dừng lại. Chúng tôi thích ghi nhận thành tích của 
các nam nữ học sinh của mình và thi đua ở cuối mỗi kỳ 
chấm điểm để tuyên dương nỗ lực học tập của các em. 
Những học sinh có tên trong bảng danh dự, những học 
sinh chăm học nhất, có cải thiện nhất, và những học sinh 
chuyên cần đều được tuyên dương và công nhận trước 
mặt bạn bè, giáo viên và cán bộ nhân viên nhà trường. 
Trung tâm y tế tại trường của chúng tôi được điều hành với 
sự hợp tác của các cơ quan East Bay Agency for Children, 
Native American Health và Alameda County Department of 
Behavioral Health, và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe thể chất và hành vi cho cộng đồng Frick cùng với các 
dịch vụ miễn phí khác liên quan đến sức khỏe. Chúng tôi 
cung cấp các dịch vụ này bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây 
Ban Nha. Chương trình học nghề Spark của chúng tôi tìm 
cho học sinh sơ trung một tư vấn viên về nghề nghiệp mà 
các em ước mơ. Những kinh nghiệm này giúp các học sinh 

của chúng tôi tập trung vào học để theo đuổi đại học và 
nghề nghiệp, và tham gia hoạt động trong trường. Chương 
trình ngoài giờ của chúng tôi mang lại cho học sinh nhiều 
hoạt động rèn luyện như thể thao, nghệ thuật, phát triển 
thanh thiếu niên và nghệ thuật truyền thông ngoài sự hỗ trợ 
học tập. Hơn ai hết, Hiệu Trưởng Jerome Gourdine xem 
mỗi học sinh như học sinh của chính mình và thực sự tạo 
ra một gia đình ngoài gia đình ở đó mọi học sinh có thể cảm 
thấy an toàn.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 40, 57, và 641 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 3:00 chiều

Greenleaf (TK-8) 
6328 East 17th Street, 94621 
510-636-1400

Cơ Sở #112 / Mã Lựa Chọn #124

Trường Tiểu Học Greenleaf là một trường từ Mẫu Giáo-Lớp 
5 ở trung tâm khu vực Đông Oakland. Xây dựng trên một 
nền tảng hợp tác vững chắc với cộng đồng và gia đình, 
chúng tôi cam kết vì thành tích học tập xuất sắc của tất cả 
học sinh. Các nguyên tắc học tập của chúng tôi - Tự Hào, 
Tìm Tòi, Liêm Chính, và Quyết Tâm - xác định chúng tôi là 
ai và chúng tôi làm gì. Chúng tôi có một chương trình giảng 
dạy mạnh mẽ chú trọng đến kỹ năng đọc viết cân bằng, đặc 
thù, và tư duy phản biện. Cùng nhau, chúng tôi là một cộng 
đồng người học tận tâm vì sự thành công của mỗi và mọi 
học sinh.

Đồng Phục: TK đến lớp năm: Áo polo đỏ tía hoặc trắng, 
quần kaki, váy hoặc quần đùi, áo trùm đầu hoặc áo len 
Greenleaf, với giày đen hoặc trắng. Lớp sáu đến lớp tám. 
Áo polo trắng hoặc xanh nước biển, quần kaki, váy hoặc 
quần đùi, áo trùm đầu Greenleaf áo trùm đầu của lớp, với 
giày đen hoặc trắng.
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 Hillcrest (K-8) 

30 Marguerite Drive, 94618 
510-879-1270  
http://www.hillcrestpta.org

Cơ Sở #127 / Mã Lựa Chọn #42

Được thành lập vào năm 1950, Trường Hillcrest là một ngôi 
trường nhỏ phục vụ học sinh từ mẫu giáo đến lớp tám. Có 
một tinh thần tập thể dễ nhận thấy trong toàn trường với 
việc giáo viên hợp tác trong cũng như ở khắp các trình 
độ cấp lớp để cung cấp một chương trình giáo dục mang 
tính thử thách cho mọi học sinh. Nhu cầu của tất cả học 
sinh của chúng tôi được đáp ứng bằng một phương pháp 
đặc thù, có tổ chức và các quyết định đối với chương trình 
giảng dạy là dựa trên dữ liệu từ các bản đánh giá khác 
nhau của Học Khu, tiểu bang và các bản đánh giá không 
chính thức. Trường Hillcrest là trung tâm hoạt động và trung 
tâm xã hội của cộng đồng Claremont Hills này. Nhiều gia 
đình dắt con mình đến trường và về nhà và ở lại sau hoạt 
động Morning Circle để cập nhật tin tức nhà trường và cộng 
đồng. Các chương trình ngoài giờ cho phép học sinh của 
chúng tôi ở lại trường để chơi hoặc theo học các lớp rèn 
luyện kỹ năng. Những tài năng chưa bộc lộ và những giấc 
mơ của học sinh được khám phá qua nhiều chương trình 
của nhà trường được hội PTA của Hillcrest thanh toán chi 
phí, bao gồm âm nhạc, nghệ thuật, công nghệ, kiến thức về 

sinh thái, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp, trong số nhiều 
chương trình khác. Phục Vụ Cộng Đồng là một nền tảng 
trong cộng đồng học đường của chúng tôi, do đó học sinh 
ở mọi cấp lớp có thể mong đợi tham gia nhiều hoạt động 
phục vụ cộng đồng trong mỗi năm học tại Hillcrest. Mục tiêu 
của chúng tôi đến lúc học sinh Hillcrest lên lớp tám, học 
sinh sẽ có những trải nghiệm phục vụ cộng đồng toàn diện 
và đa dạng.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 651 và 682 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 3:00 chiều

Life Academy of Health and Bioscience (6-12) 
2101 35th Avenue, 94601 
510-534-0282  
http://www.lifeacademyhighschool.org

Cơ Sở #335 / Mã Lựa Chọn #15

Trường Life Academy là một Trường Cộng Đồng Dịch Vụ 
Hoàn Chỉnh nhỏ từ lớp 6 - lớp 12 trong trung tâm của quận 
Fruitvale. Trường Life Academy được thiết kế đặc biệt để 
hỗ trợ những học sinh nào quan tâm đến khoa học, y khoa 
và sức khỏe. Bạn có từng mơ đến việc giúp đỡ mọi người 
bằng cách làm việc trong những nghề có lương cao trong 
lĩnh vực y tế hay không? Ngành chăm sóc sức khỏe là 
ngành đứng thứ hai tại Oakland và dự kiến sẽ trở thành 
một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong thế hệ 
tiếp theo. Nếu bạn muốn trở thành bác sĩ, y tá hay chuyên 
gia y tế thì đây là ngôi trường dành cho bạn! Chúng tôi cam 
kết cải thiện các cơ hội để học sinh Oakland xuất sắc trong 
các lĩnh vực khoa học, y khoa và sức khỏe. Hãy đến tham 
gia cùng chúng tôi để trở thành một thành viên của trường 
Life Academy ở đó chúng tôi đang thay đổi diện mạo của 
ngành chăm sóc sức khỏe, từng học sinh một!

Đồng Phục: Học Sinh Sơ Trung phải mặc đồng phục Life 
Academy hàng ngày. Đồng phục gồm có áo polo đen có 
logo của trường, áo phông của trường, và/hoặc áo có mũ 
của Life Academy. Đồng phục được mua từ trường trong 
quá trình đăng ký. Ở trung học, chúng tôi không bắt buộc 
mặc đồng phục, nhưng học sinh phải tuân thủ quy định 

quần áo của nhà trường có nghĩa là học sinh phải ăn mặc 
chuyên nghiệp trong mọi hoạt động thực tập và thuyết trình.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Trạm 
Fruitvale BART nằm cách trường 4 dãy nhà và chỉ cách 
trạm BART một quãng ngắn trên tuyến AC Transit 54 đến 
trường. Trường Life Academy nằm ngay trên các tuyến 
AC Transit 54 và 40. Tuy nhiên, trường các các tuyến AC 
Transit 1, 20, 21, và 39 một quãng đi bộ rất ngắn.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:15 sáng đến 3:30 chiều, 
tan học sớm vào các ngày thứ Tư lúc 12:45 trưa. Chương 
Trình Ngày Học Kéo Dài của chúng tôi hoạt động từ 3:30 
chiều đến 5:30 chiều.
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 Madison Park Upper Campus (Madison) (6-10) 

400 Capistrano Drive, 94603 
510-636-2701  
http://www.ousd.k12.ca.us/madison

Cơ Sở #215 / Mã Lựa Chọn #43

Trường Madison Middle School nổi bật vì nhiều lý do. 
Chúng tôi là một trong các mô hình Trường Cộng Đồng 
Dịch Vụ Hoàn Chỉnh của Học Khu, có nghĩa là chúng tôi có 
khả năng đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh và gia đình 
đến với trường Madison. Chúng tôi có điểm API cao nhất 
trong số tất cả các trường sơ trung ở Đông Oakland, ở mức 
722 vào năm 2011. Chúng tôi đã đạt được những kết quả 
có thể đánh giá được cùng với các học sinh xuất sắc và 
các vận động viên học sinh của chúng tôi. Chúng tôi có tổ 
chức một mô hình ngày học kéo dài, thu hút học sinh tham 
gia hoạt động học tập tích cực từ 8:00 sáng đến 3:45 chiều: 
Chúng tôi cũng tổ chức một chương trình ngoài giờ thú vị, 
từ 3:45 chiều đến 6:00 tối, bao gồm các cơ hội phụ đạo và 
rèn luyện kỹ năng. Madison có một phòng khám sức khỏe 
tại trường và một máy tính cho mỗi học sinh trong từng 
lớp học. Nếu quý vị đang tìm kiếm một khuôn viên trường 
đáp ứng nhu cầu của học sinh toàn diện và các gia đình, 
hãy hoàn thiện bằng một trải nghiệm giáo dục xuất sắc và 
tập thể cán bộ nhân viên vững mạnh một cách nhất quán, 
Madision là ngôi trường dành cho quý vị. Madison Campus 
sẽ mở khối lớp chín vào mùa thu năm 2013. Chúng tôi sẽ 
thêm một trình độ cấp lớp trung học mỗi năm cho đến khi 
chúng tôi có được lớp tốt nghiệp đầu tiên vào năm 2017! 
Học sinh sẽ có cơ hội hoàn thành chương trình giảng dạy 
A-G giúp các em đủ điều kiện vào học trong hệ thống UC. 
Học sinh cấp trung học cũng sẽ tiếp xúc với các khóa học 
cả ở lĩnh vực thương mại lẫn nghệ thuật để hỗ trợ chuẩn bị 
học đại học và đi làm.

Đồng Phục: Đồng phục của trường Madison là áo polo của 
trường với một màu khác nhau cho mỗi trình độ cấp lớp: 
học sinh lớp sáu mặc áo polo màu trắng, học sinh lớp bảy 
mặc áo polo màu xám, và học sinh lớp tám mặc áo polo 
màu vàng. Có thể mua áo polo đồng phục tại văn phòng 
chính.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Tuyến AC 
Transit 45 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:00 sáng đến 3:45 chiều

Melrose Leadership Academy (TK-8) 
4730 Fleming Avenue, 94619 
510-535-3832  
http://melroseleadership.ousd.k12.ca.us

Cơ Sở #235 / Mã Lựa Chọn #46

Tầm nhìn của trường Melrose Leadership Academy là 
hợp tác với các gia đình, cộng đồng, và học sinh để tạo ra 
một môi trường cho phép học sinh trở thành những người 
học song ngữ, sáng tạo, biết suy nghĩ và có động lực tự 
thân. Chúng tôi nuôi dưỡng một bản sắc văn hóa tôn trọng 
lẫn nhau và đa văn hóa, ở đó sự đối thoại giữa học sinh 
và người lớn và trọng tâm của việc học. Trường Melrose 
Leadership Academy là nơi học sinh thực hành óc tò mò, 
tiếng nói của mình, đưa ra những lựa chọn có ý nghĩa, 
thử thách bản thân và thử thách nhau trong học tập, và ở 
đó học sinh phát triển ý thức trách nhiệm để thay đổi nhà 
trường chúng tôi, cộng đồng và thế giới. Trong năm học 
2012-13, chúng tôi sẽ phục vụ các lớp Mẫu Giáo - lớp 3 
trong chương trình dual immersion (hòa nhập song ngữ) và 
học sinh lớp 6-lớp 8 trong chương trình sơ trung của chúng 

tôi. Các học sinh sơ trung của chúng tôi tham gia học thêm 
gồm có nghệ thuật và thể thao. Chúng tôi có một chương 
trình ngoài giờ phục vụ các cấp lớp chính. Tất cả học sinh 
sẽ trưng bày tác phẩm của mình trong các chương trình 
TRIỂN LÃM của chúng tôi hai lần mỗi năm, bao gồm các 
tác phẩm học thuật và nghệ thuật. Ngoài ra, học sinh lớp 8 
trình bày danh mục các tác phẩm của mình theo yêu cầu lên 
lớp.

Montera (6-8) 
5555 Ascot Drive, 94611 
510-531-6070  
http://monteramiddleschool.net/ and 
http://www.ousd.k12.ca.us/montera

Cơ Sở #211 / Mã Lựa Chọn #47

Trường Montera Middle School là một trường sơ trung từ 
lớp sáu đến lớp tám phục vụ tất cả cộng đồng Oakland từ 
năm 1959. Màu trường chúng tôi là màu đen và vàng và 
biểu trưng của chúng tôi là Toro, với sức mạnh và sự quyết 
tâm của nó là biểu tượng của tinh thần và cộng đồng nhà 
trường chúng tôi. Montera là nơi học sinh được thử thách 
để phát huy hết khả năng của mình thông qua hoạt động 
giảng dạy nghiêm túc và hấp dẫn trong một cộng đồng an 
toàn và biết quan tâm. Học sinh tốt nghiệp Montera được 
chuẩn bị để xuất sắc ở trung học, đại học và cao hơn nữa. 
Chúng tôi ủng hộ và nuôi dưỡng sự đa dạng của cộng 
đồng học đường của chúng tôi. Tất cả học sinh và gia đình 
các em được hoan nghênh tại Montera và sự ảnh hưởng 
và đa dạng văn hóa của cộng đồng chúng tôi đóng vai trò 
quan trọng đối với Montera. Học sinh, cán bộ nhân viên 
và cộng đồng đã giúp tạo nên một môi trường an ninh, 
an toàn, đầy sức sống và nuôi dưỡng, tăng cường sự tôn 
trọng lẫn nhau và sự tự tin. Montera tự hào về việc giáo 
dục học sinh toàn diện, cả về học thuật lẫn về xã hội và 
chúng tôi hiểu rằng những năm sơ trung là thời gian để 
các em khám phá những lựa chọn, xây dựng sự tin tưởng, 
và phát triển các mối quan hệ với bạn bè và người lớn. 
Montera có truyền thống mở các chương trình chú trọng 
đến sự xuất sắc và sự da dạng về phạm vi và chiều sâu 
nội dung. Mức tham gia và hỗ trợ cao của phụ huynh, một 
tập thể giáo viên tận tâm, và một tập thể học sinh sẵn sàng 
đáp ứng thử thách của những kỳ vọng cao của Montera 
đảm bảo rằng Montera phát triển ở mọi lĩnh vực. Chúng tôi 
có mở các khóa học làm mộc, âm nhạc, nghệ thuật, ngoại 
ngữ, công lý phục hồi nhân phẩm (restorative justice), hòa 
giải đồng cấp, kỹ năng lãnh đạo của học sinh, và máy tính. 
Montera cũng hỗ trợ học sinh có nhu cầu đặc biệt thông 
qua các chương trình khác nhau đạt tới một phần ba tập 
thể học sinh của chúng tôi. Các chương trình Giáo Dục Đặc 
Biệt của chúng tôi được kết hợp đầy đủ với trọng tâm giúp 
cho học sinh của chúng tôi có thể độc lập. Như một dịch 
vụ hỗ trợ bổ sung, chúng tôi tự hào về các chương trình 
can thiệp của mình tại Montera. Chúng tôi có mở các lớp 
chiến lược dạy Ngữ Văn Anh và Toán. Chúng tôi sử dụng 
Achieve3000 và PLATO làm các chương trình máy tính trực 
tuyến bổ sung để khuyến khích một mô hình học tập kết 
hợp. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng mọi học sinh 
phát huy hết khả năng của mình như những thanh thiếu 
niên khi học tại trường Montera Middle School. Montera tin 
rằng để tất cả học sinh phát huy hết khả năng của mình, 
chúng tôi phải tạo ra một cộng đồng và môi trường học tập 
an toàn. Chúng tôi cam kết thực hiện mô hình Các Chiến 
Lược Can Thiệp Hành Vi Tích Cực có thiết kế đặc biệt và 
sử dụng Phương Pháp Công Bằng Phục Hồi Nhân Phẩm 
để chỉ đạo tầm nhìn của mình. Chúng tôi cam kết nâng 
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 Montera (6-8) 

5555 Ascot Drive, 94611 
510-531-6070  
http://monteramiddleschool.net/ and 
http://www.ousd.k12.ca.us/montera

Cơ Sở #211 / Mã Lựa Chọn #47

Trường Montera Middle School là một trường sơ trung từ 
lớp sáu đến lớp tám phục vụ tất cả cộng đồng Oakland từ 
năm 1959. Màu trường chúng tôi là màu đen và vàng và 
biểu trưng của chúng tôi là Toro, với sức mạnh và sự quyết 
tâm của nó là biểu tượng của tinh thần và cộng đồng nhà 
trường chúng tôi. Montera là nơi học sinh được thử thách 
để phát huy hết khả năng của mình thông qua hoạt động 
giảng dạy nghiêm túc và hấp dẫn trong một cộng đồng an 
toàn và biết quan tâm. Học sinh tốt nghiệp Montera được 
chuẩn bị để xuất sắc ở trung học, đại học và cao hơn nữa. 
Chúng tôi ủng hộ và nuôi dưỡng sự đa dạng của cộng 
đồng học đường của chúng tôi. Tất cả học sinh và gia đình 
các em được hoan nghênh tại Montera và sự ảnh hưởng 
và đa dạng văn hóa của cộng đồng chúng tôi đóng vai trò 
quan trọng đối với Montera. Học sinh, cán bộ nhân viên 
và cộng đồng đã giúp tạo nên một môi trường an ninh, 
an toàn, đầy sức sống và nuôi dưỡng, tăng cường sự tôn 
trọng lẫn nhau và sự tự tin. Montera tự hào về việc giáo 
dục học sinh toàn diện, cả về học thuật lẫn về xã hội và 
chúng tôi hiểu rằng những năm sơ trung là thời gian để 
các em khám phá những lựa chọn, xây dựng sự tin tưởng, 
và phát triển các mối quan hệ với bạn bè và người lớn. 
Montera có truyền thống mở các chương trình chú trọng 
đến sự xuất sắc và sự da dạng về phạm vi và chiều sâu 
nội dung. Mức tham gia và hỗ trợ cao của phụ huynh, một 
tập thể giáo viên tận tâm, và một tập thể học sinh sẵn sàng 
đáp ứng thử thách của những kỳ vọng cao của Montera 
đảm bảo rằng Montera phát triển ở mọi lĩnh vực. Chúng tôi 
có mở các khóa học làm mộc, âm nhạc, nghệ thuật, ngoại 
ngữ, công lý phục hồi nhân phẩm (restorative justice), hòa 
giải đồng cấp, kỹ năng lãnh đạo của học sinh, và máy tính. 
Montera cũng hỗ trợ học sinh có nhu cầu đặc biệt thông 
qua các chương trình khác nhau đạt tới một phần ba tập 
thể học sinh của chúng tôi. Các chương trình Giáo Dục Đặc 
Biệt của chúng tôi được kết hợp đầy đủ với trọng tâm giúp 
cho học sinh của chúng tôi có thể độc lập. Như một dịch 
vụ hỗ trợ bổ sung, chúng tôi tự hào về các chương trình 
can thiệp của mình tại Montera. Chúng tôi có mở các lớp 
chiến lược dạy Ngữ Văn Anh và Toán. Chúng tôi sử dụng 
Achieve3000 và PLATO làm các chương trình máy tính trực 
tuyến bổ sung để khuyến khích một mô hình học tập kết 
hợp. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng mọi học sinh 
phát huy hết khả năng của mình như những thanh thiếu 
niên khi học tại trường Montera Middle School. Montera tin 
rằng để tất cả học sinh phát huy hết khả năng của mình, 
chúng tôi phải tạo ra một cộng đồng và môi trường học tập 
an toàn. Chúng tôi cam kết thực hiện mô hình Các Chiến 
Lược Can Thiệp Hành Vi Tích Cực có thiết kế đặc biệt và 
sử dụng Phương Pháp Công Bằng Phục Hồi Nhân Phẩm 
để chỉ đạo tầm nhìn của mình. Chúng tôi cam kết nâng 

cao thành tích. Trong cả năm học, tập thể giáo viên và phụ 
huynh sẽ kiểm tra dữ liệu thành tích của nhà trường, diễn 
giải dữ liệu và sử dụng dữ liệu đó để đánh giá tiến bộ của 
chúng tôi, đặt ra mục tiêu và điều chỉnh các chương trình.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: AC 
Transit có 10 tuyến xe buýt dành riêng đưa đón học sinh 
đến và rời khỏi Montera.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:49 sáng đến 3:14 chiều
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 Roosevelt (6-8) 

1926 19th Avenue, 94606 
510-535-2877  
http://www.ousd.k12.ca.us/roosevelt

Cơ Sở #212 / Mã Lựa Chọn #48

Thanh bình và an toàn. Cán bộ nhân viên, học sinh và gia 
đình học sinh tại Roosevelt tin rằng học sinh sẽ học tập 
hiệu quả nhất khi các em cảm thấy an toàn. Đây là lý do 
tại sao tại Roosevelt, chúng tôi không cho phép đánh nhau 
hay bắt nạt trong hoặc gần khuôn viên trường. Hãy đến 
tham quan để thấy trường chúng tôi thanh bình và an toàn 
như thế nào! Chuẩn bị học đại học. Chúng tôi đã áp dụng 
SpringBoard, một chương trình giảng dạy được thiết kế bởi 
công ty đã lập ra SAT. SpringBoard đẩy lùi giới hạn học tập 
của con quý vị và sẽ chuẩn bị cho con quý vị lên đại học. 
Chuẩn bị đi làm. Tại Roosevelt, chúng tôi nghĩ đến cách 
chuẩn bị cho con quý vị tham gia lực lượng lao động. Lần 
đầu tiên trong lịch sử trường chúng tôi, chúng tôi sẽ phát 
triển một chương trình xoay quanh hệ thống Khoa Học, 
Công Nghệ, Kỹ Thuật và Toán Học (STEM). Chúng tôi sẽ 
đảm bảo rằng con quý vị được chuẩn bị để có trình độ toán 
cao hơn, và con quý vị sẽ có cơ hội thi đua ở các cuộc thi 
toán, khoa học, và kỹ thuật. Hoạt động vui chơi dành cho 
học sinh. Chúng tôi mong muốn học sinh của mình thích 
đi học vì chúng tôi tin rằng hoạt động vui chơi là một phần 
quan trọng của thanh thiếu niên. Đó là lý do tại sao chúng 
tôi có các hoạt động khiêu vũ, Tuần Lễ Tinh Thần, một hội 
đồng học sinh, ban nhạc, nghệ thuật và thể thao! Hợp tác 
với các gia đình. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng các gia 
đình được hoan nghênh và đảm bảo rằng họ tham gia tạo 
ra một ngôi trường hàng đầu cho con em mình. Chúng tôi 
có một số cơ hội để các gia đình tham gia hoạt động. Ngoài 
ra, chúng tôi có cán bộ nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha, 
tiếng Quảng Đông, tiếng Khmer và tiếng Việt. Hãy gọi cho 
chúng tôi theo số 510-535-2877 để bố trí tham quan!

Đồng Phục: Roosevelt có đồng phục giáo dục thể chất, có 
thể mua tại trường. Chúng tôi không có đồng phục, nhưng 
thực hiện một quy định quần áo nghiêm túc vào những lúc 
khác trong ngày. Vui lòng gọi cho nhà trường để biết thêm 
thông tin.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 14, 40, 1, và 1R phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:15 sáng đến 3:00 chiều, 
tan học sớm vào các ngày thứ Tư lúc 12:58 chiều.
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 Roots International (6-8) 

1390 66th Avenue, 94621 
510-639-3226  
http://www.ousd.k12.ca.us/roots 

Cơ Sở #226 / Mã Lựa Chọn #57

Trường ROOTS International Academy (RIA) là một trường 
sơ trung ở Đông Oakland nỗ lực để trở thành một trong 
những trường sơ trung công lập hàng đầu trong hoạt động 
nghệ thuật trình diễn và chuẩn bị đại học trên thế giới. Học 
sinh trong chương trình Scholars for Change của chúng 
tôi học cách nắm vững nguyên tắc ROOTS – Respect, 
Organized, Optimistic, Taking Ownership and Striving for 
excellence (Tôn Trọng, Có Tổ Chức, Lạc Quan, Có Trách 
Nhiệm và Nỗ Lực Đạt Thành Tích Xuất Sắc). Chúng tôi kỳ 
vọng rằng học sinh Scholars for Change của chúng tôi sẽ 
tích lũy được kiến thức cần thiết để có những lựa chọn 
đúng đắn về đại học, tiếp cận nghệ thuật và văn hóa, và 
phát triển kiến thức về bản thân. Học sinh trở thành những 
người tự hào, tự tin và đóng góp tích cực cho xã hội và nỗ 
lực thay đổi những bất công tồn tại trong thế giới chúng ta. 
Tại RIA, khẩu hiệu của chúng tôi là “Tôi biết tôi xuất thân 
từ đâu. Tôi biết sẽ đi đâu.” Chúng tôi sống theo khẩu hiệu 
này hàng ngày bằng cách cung cấp những nội dung sau: 
chương trình giảng dạy các môn về sắc tộc; các lớp chuẩn 
bị đại học phù hợp về văn hóa; các cơ hội du lịch quốc tế 
và học tập phục vụ; các môn chọn lọc chú trọng nghệ thuật 
trình diễn; xây dựng nhân cách định hướng công bằng xã 
hội; phương pháp kỷ luật mang tính phục hồi thay vì trừng 
phạt. RIA là một ngôi trường nhỏ ở đó học sinh có thể phát 
triển các mối quan hệ tích cực với người lớn trong một 
môi trường an toàn, hỗ trợ như ở nhà. Trợ Giảng Lớp Học 
Chính sẽ đảm bảo sự liên lạc nhất quán với gia đình về tiến 
bộ chung của học sinh. Chúng tôi đã mở một Trung Tâm 
Thông Tin Dành Cho Gia Đình để giúp các gia đình kết nối 
với các dịch vụ cần thiết, và để hỗ trợ các gia đình trong 
việc tham gia việc học của con mình. Tất cả học sinh có thể 
tiếp cận sự hỗ trợ làm bài tập về nhà, cũng như phụ đạo, 
rèn luyện học tập và giải trí thông qua chương trình ngoài 
giờ hàng ngày của chúng tôi và Chương Trình Học Thứ 
Bảy.

Đồng Phục: Tại RIA chúng tôi có đồng phục là áo hoặc áo 
sơ mi màu trắng hoặc xanh lá, có logo của trường. Học 
sinh mặc quần cotton đen. Áo phông và áo len có mũ đồng 
phục có bán tại văn phòng chính của nhà trường với giá rất 
rẻ. Các gia đình cũng có thể cung cấp dịch vụ cộng đồng để 
đổi đồng phục.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 1 và 1R dừng ngay trước trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: Chúng tôi bắt đầu lúc 7:45 
sáng đối với tất cả học sinh. Học sinh lớp sáu sẽ học đến 
5:00 chiều. Học sinh lớp bảy và tám học đến 5:00 chiều vào 
các ngày cụ thể. Chương trình ngoài giờ của chúng tôi hoạt 
động đến 6:00 tối
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 Sankofa (TK-8) 

581 61st Street, 94609 
510-654-7787  
http://www.ousd.k12.ca.us/sankofa

Cơ Sở #191 / Mã Lựa Chọn #49

Mối quan hệ giữa chăm sóc và hoạt động mạnh mẽ là 
‘Phong Cách Sankofa.’ Kể từ năm học 2013-2014, trường 
Sankofa Academy sẽ phục vụ học sinh từ nhà trẻ đến lớp 
bảy, và sẽ thêm một cấp lớp vào năm sau để trở thành một 
trường hoàn chỉnh gồm từ nhà trẻ đến lớp tám vào năm 
học 2014-2015. Sankofa cũng cung cấp Chương Trình Mẫu 
Giáo Chuyển Tiếp (TK) và Chương Trình Dành Cho Trẻ 
Em Đặc Biệt (Giáo Dục Đặc Biệt) dành cho học sinh từ cấp 
nhà trẻ đến lớp năm. Trường Sankofa Academy chú trọng 
đến sự cổ vũ học sinh và thành tích học tập của học sinh. 
Chúng tôi tin rằng học sinh học tập hiệu quả nhất khi các 
em tích cực tham gia giải đáp các câu hỏi của chính mình 
về mối quan hệ giữa việc học ở trường với cuộc sống của 
các em. Tất cả học sinh đều được khích lệ để thành thạo kỹ 
năng đọc viết, toán học, khoa học, các môn xã hội, và công 
nghệ. Chúng tôi có một Trung Tâm Thông Tin Dành Cho 
Gia Đình cung cấp các hội thảo và tài nguyên cho gia đình. 
Ngoài ra, chúng tôi có một Chương Trình Học Thêm dành 
cho học sinh từ lớp một đến lớp năm để đảm bảo một sự 
chăm sóc ‘suôn sẻ’ tại Sankofa Academy.

Đồng Phục: Tại Sankofa, đồng phục cho học sinh nhà trẻ 
đến lớp năm là áo xanh nước biển đậm hoặc trắng với 
quần xanh dương hoặc kaki. Đồng phục cho học sinh lớp 
sáu đến lớp tám là áo màu vàng đậm, vàng, hoặc trắng với 
quần kaki.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các trạm 
MacArthur BART, Downtown Berkeley BART, Rockridge 
BART, và tuyến AC Transit #51 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:15 sáng đến 2:45 chiều

Sojourner Truth Independent Study (K-12) 
8251 Fontaine Street, 94605 
510-729-4308

Cơ Sở #330

Chương trình Sojourner Truth Academy Independent Study 
là một chương trình thay thế tự nguyện được thiết kế 
để nâng cao sự thành công của học sinh trong Học Khu 
Thống Nhất Oakland. Là một chương trình thay thế cho môi 
trường lớp học truyền thống, các phương pháp và chiến 
lược giảng dạy của chúng tôi là có một không hai. Chương 
trình của mỗi học sinh sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu, 
lịch học và cách học của từng học sinh. Chúng tôi cố gắng 
hết sức để tạo ra một môi trường tạo điều kiện, hỗ trợ dựa 
trên mối quan hệ 1:1 của chúng tôi với giáo viên. Trong 
chương trình Sojourner Truth Independent Study, thế giới 
là phòng học của chúng tôi! Vì mỗi học sinh có lịch học linh 
hoạt, việc sử dụng các cơ quan công cộng khác nhau có 
thể làm giàu chương trình giảng dạy cơ bản thông qua, ví 
dụ như, ghi danh đồng thời vào các trường cao đẳng cộng 
đồng hoặc các trường dành cho người lớn. Học sinh cũng 
sẽ có cơ hội tham gia các khóa học trực tuyến thông qua 
Cyber High, một phần mới kết hợp của chương trình của 
chúng tôi. Vì hầu hết bài làm trong chương trình của chúng 
tôi được hoàn thành ở nhà, phụ huynh đóng vai trò rất quan 
trọng trong sự thành công của học sinh Independent Study. 
Học sinh phải hoàn thành tối thiểu năm giờ làm bài tập về 
nhà mỗi khóa, mỗi tuần. Các tiêu chuẩn của tiểu bang được 
tuân thủ chặt chẽ và sách giáo khoa và hướng dẫn của học 

khu được sử dụng. Nhiều học sinh thấy rằng bài vở của 
chúng tôi khó hơn của trường trung học truyền thống. Các 
học sinh thành công nhất của chúng tôi là những em có 
kỹ năng quản lý thời gian phát triển cao, thói quen học tập 
hợp lý, và các kỹ năng đọc vững chắc. Tuy nhiên, chúng 
tôi đang trong quá trình điều chỉnh chương trình của mình 
để đáp ứng nhu cầu của các học sinh nào có các kỹ năng 
đọc viết rất thấp và/hoặc các học sinh nào sẽ cần được 
phụ đạo để tiếp cận chương trình giảng dạy trực tuyến của 
Cyber High. Để mang lại cho học sinh một lựa chọn khác 
trong khuôn khổ chương trình Independent Study (Tự Học), 
chúng tôi cũng cung cấp một phương hướng khác để tốt 
nghiệp, chương trình AdvancePath. AdvancePath là một 
chương trình trực tuyến toàn diện. Các lớp có cấu trúc hơn 
và cung cấp sự hỗ trợ cao hơn. Ngoài ra, các khóa học 
được kết hợp với công nghệ và đáp ứng các yêu cầu A-G.

United for Success (6-8) 
2101 35th Avenue, 94601 
510-535-3880  
http://www.ousd.k12.ca.us/ufs

Cơ Sở #228 / Mã Lựa Chọn #53

Trường United for Success Academy là một ngôi trường 
nhỏ trong cộng đồng Fruitvale của Oakland. Nhiệm vụ của 
chúng tôi là thay đổi những bất bình đẳng trong cộng đồng 
bằng cách đảm bảo rằng tất cả học sinh đều được chuẩn 
bị về mặt học thuật và xã hội để thành công ở trung học 
và trên trung học. Để thực hiện nhiệm vụ của mình, chúng 
tôi đã hợp tác với cộng đồng để cung cấp dịch vụ bổ sung 
cho chương trình học tập của chúng tôi. Chúng tôi có mở 
một chương trình ngoài giờ mở rộng dành cho mọi học 
sinh, một phòng khám sức khỏe tại trường có các dịch vụ 
nha khoa, các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần tại 
trường, một tư vấn viên học tập, các nhóm dành cho thanh 
niên, và một trung tâm gia đình hoạt động hàng ngày, các 
lớp giáo dục dành cho phụ huynh, và nhiều chương trình 
khác. Ngoài ra, chúng tôi hợp tác với nhau để tạo ra một 
tầm nhìn để phục vụ nhiệm vụ của mình: 1) Đạt Thành Tích 
Trong Học Tập – học sinh là những người biết đọc và viết 
tốt, sẵn sàng học đại số, và thành thạo về công nghệ. Các 
em học tập và thể hiện kiến thức của mình một cách tổng 
thể và đa dạng; 2) Ủng Hộ Cộng Đồng -- học sinh có các 
mối quan hệ tích cực, lành mạnh tại trường và trong cộng 
đồng Fruitvale lớn hơn. Học sinh tôn trọng và ủng hộ sự đa 
dạng của các em về nhân thân và kinh nghiệm; 3) Tạo Ra 
Các Giải Pháp - học sinh là những người biết tư duy phản 
biện, có óc tò mò thông minh, ủng hộ việc học của chính 
mình, áp dụng kiến thức và tham gia các hoạt động tìm tòi, 

Urban Promise Academy (6-8) 
3031 East 18th Street, 94601 
510-436-3636  
http://www.urbanpromiseacademy.org

Cơ Sở #236 / Mã Lựa Chọn #50

Trường Urban Promise Academy – phát triển học sinh 
thành các học giả, nghệ sĩ và chiến binh - được bắt đầu bởi 
các giáo viên, phụ huynh và các tổ chức trong cộng đồng. 
Thiết kế ban đầu của nó chú trọng vào sự an toàn và dung 
nạp như bước đầu tiên để tạo nên một bản sắc văn hóa học 
tập. Điều này dẫn đến chương trình giảng dạy phù hợp với 
nghệ thuật được kết hợp vào các dự án chuyên sâu. Sự 
tham gia của phụ huynh và cộng đồng trong các hoạt động 
học tập là một phần không thể thiếu của những gì tạo nên 
sự nổi bật cho chúng tôi. Trường Urban Promise Academy 
là một trường trong chương trình Expeditionary Learning 
Outward Bound, có nghĩa là chúng tôi áp dụng phương 
pháp sư phạm tích cực và sử dụng những hoạt động học 
tập để cung cấp khuôn khổ để tất cả học sinh vươn lên xuất 
sắc. Chương trình ngoài giờ mạnh mẽ của chúng tôi bao 
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 United for Success (6-8) 

2101 35th Avenue, 94601 
510-535-3880  
http://www.ousd.k12.ca.us/ufs

Cơ Sở #228 / Mã Lựa Chọn #53

Trường United for Success Academy là một ngôi trường 
nhỏ trong cộng đồng Fruitvale của Oakland. Nhiệm vụ của 
chúng tôi là thay đổi những bất bình đẳng trong cộng đồng 
bằng cách đảm bảo rằng tất cả học sinh đều được chuẩn 
bị về mặt học thuật và xã hội để thành công ở trung học 
và trên trung học. Để thực hiện nhiệm vụ của mình, chúng 
tôi đã hợp tác với cộng đồng để cung cấp dịch vụ bổ sung 
cho chương trình học tập của chúng tôi. Chúng tôi có mở 
một chương trình ngoài giờ mở rộng dành cho mọi học 
sinh, một phòng khám sức khỏe tại trường có các dịch vụ 
nha khoa, các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần tại 
trường, một tư vấn viên học tập, các nhóm dành cho thanh 
niên, và một trung tâm gia đình hoạt động hàng ngày, các 
lớp giáo dục dành cho phụ huynh, và nhiều chương trình 
khác. Ngoài ra, chúng tôi hợp tác với nhau để tạo ra một 
tầm nhìn để phục vụ nhiệm vụ của mình: 1) Đạt Thành Tích 
Trong Học Tập – học sinh là những người biết đọc và viết 
tốt, sẵn sàng học đại số, và thành thạo về công nghệ. Các 
em học tập và thể hiện kiến thức của mình một cách tổng 
thể và đa dạng; 2) Ủng Hộ Cộng Đồng -- học sinh có các 
mối quan hệ tích cực, lành mạnh tại trường và trong cộng 
đồng Fruitvale lớn hơn. Học sinh tôn trọng và ủng hộ sự đa 
dạng của các em về nhân thân và kinh nghiệm; 3) Tạo Ra 
Các Giải Pháp - học sinh là những người biết tư duy phản 
biện, có óc tò mò thông minh, ủng hộ việc học của chính 
mình, áp dụng kiến thức và tham gia các hoạt động tìm tòi, 

học hỏi/giải quyết vấn đề; và 4) Phát Huy Khả Năng Lãnh 
Đạo – học sinh là những người lãnh đạo dùng tiếng nói, tài 
năng và sự sáng tạo của mình để tự bảo vệ mình và người 
khác và tạo ra sự thay đổi xã hội tích cực trong trường và 
cộng đồng.

Đồng Phục: Đồng phục của trường UFSA là áo polo và/
hoặc áo len xanh lá có logo, cùng với quần, váy, hoặc quần 
đùi kaki. Có thể mặc áo màu trắng, xám, hoặc xanh lá bên 
dưới áo polo. Phải mang giày đen, trắng và/hoặc xám. Nhà 
trường có cung cấp các gói dịch vụ có áo UFSA với chi phí 
khác nhau (chúng tôi không bán quần hoặc giày).

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 40, 54, 654, 655, và 840 phục vụ trường chúng 
tôi. Trạm Fruitvale BART cách trường chúng tôi 15 phút đi 
bộ.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Urban Promise Academy (6-8) 
3031 East 18th Street, 94601 
510-436-3636  
http://www.urbanpromiseacademy.org

Cơ Sở #236 / Mã Lựa Chọn #50

Trường Urban Promise Academy – phát triển học sinh 
thành các học giả, nghệ sĩ và chiến binh - được bắt đầu bởi 
các giáo viên, phụ huynh và các tổ chức trong cộng đồng. 
Thiết kế ban đầu của nó chú trọng vào sự an toàn và dung 
nạp như bước đầu tiên để tạo nên một bản sắc văn hóa học 
tập. Điều này dẫn đến chương trình giảng dạy phù hợp với 
nghệ thuật được kết hợp vào các dự án chuyên sâu. Sự 
tham gia của phụ huynh và cộng đồng trong các hoạt động 
học tập là một phần không thể thiếu của những gì tạo nên 
sự nổi bật cho chúng tôi. Trường Urban Promise Academy 
là một trường trong chương trình Expeditionary Learning 
Outward Bound, có nghĩa là chúng tôi áp dụng phương 
pháp sư phạm tích cực và sử dụng những hoạt động học 
tập để cung cấp khuôn khổ để tất cả học sinh vươn lên xuất 
sắc. Chương trình ngoài giờ mạnh mẽ của chúng tôi bao 

gồm các lớp rèn luyện kỹ năng từ khiêu vũ đến thiết kế web 
cũng như hỗ trợ học tập và trung tâm hỗ trợ làm bài tập về 
nhà. Trường Urban Promise Academy hiện nay phục vụ 
trên 300 học sinh từ lớp sáu đến lớp tám. Chúng tôi cung 
cấp cho học sinh những cơ hội lãnh đạo và chuẩn bị cho 
các em theo học các khóa chuẩn bị thi đại học ở trung học.
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 Westlake (6-8) 

2629 Harrison Street, 94612 
510-879-2130  
http://www.ousd.k12.ca.us/westlake

Cơ Sở #213 / Mã Lựa Chọn #51

Trường Westlake Middle School mở cửa đón học sinh vào 
mùa thu năm 1928 như một trong những trường sơ trung 
đầu tiên tại Oakland. Trong 85 năm hoạt động ở đây, chúng 
tôi đã đào tạo nhiều công dân Oakland nổi tiếng, bao gồm 
những nhân vật như Ngài Don Dellums, Người Có Tên 
Trong Bảng Vinh Dự Bóng Chày Frank Robinson, nhóm 
Pointer Sisters, các nhà giáo dục uy tín Caroline và Gary 
Yee, và nhiều nhân vật khác, bao gồm các học sinh hiện 
tại và vừa tốt nghiệp. Tại trường Westlake Middle School, 
chúng tôi sống theo nguyên tắc Westlake Way, được thiết 
kế và lập nên bởi học sinh Westlake. Từ viết tắt bằng chữ 
đầu RESPECT mô tả và củng cố cam kết của toàn thể Gia 
Đình Westlake, bao gồm học sinh, giáo viên, các nhà quản 
lý, và phụ huynh vì sự giáo dục và cải thiện cộng đồng 
Oakland. Sự cam kết này đã dẫn đến một trong những cải 
thiện điểm kiểm tra cao nhất tại Oakland trong vài năm 
qua. Trung tâm Eagle Village Youth Family and Community 
Center (EVCCYFS) của chúng tôi là một tổ chức phi lợi 
nhuận được thành lập để đảm bảo rằng Westlake là một 
Trường Cộng Đồng Dịch Vụ Hoàn Chỉnh hiệu quả. Chúng 
tôi duy trì không khí gia đình trong toàn trường bằng cách 
cung cấp một trung tâm thông tin dành cho phụ huynh với 
các lớp máy tính, tư vấn pháp lý và các dịch vụ khác. Ngoài 
ra, trung tâm EVCCYFS còn cung cấp các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe tâm thần cho hơn 200 học sinh bằng cách điều 
phối mười tám tư vấn viên của chúng tôi. EVCCYFS cũng 
giám sát chương trình ngoài giờ của chúng tôi, chương 
trình này đã được chọn bởi ủy ban giáo dục tiểu bang làm 
mô hình cho các chương trình ngoài giờ, cung cấp các 
câu lạc bộ gắn kết chẳng hạn như khoa học, bóng đá, kinh 
doanh, và nhiều hoạt động khác. Một trung tâm hỗ trợ làm 
bài tập về nhà được giám sát bởi các giáo viên cũng được 
cung cấp cho tất cả học sinh. Đây là lý do tại sao nhiều gia 
đình lại chọn tham gia gia đình Westlake!

Đồng Phục: Đồng phục của Westlake là quần, váy hoặc 
quần đùi kaki (ít nhất dài tới gối) với áo sơmi trắng hoặc 
xanh lá có cổ. Học sinh có thể mặc áo len dài tay hoặc áo 
len xanh lá hoặc trắng. Có thể mua đồng phục tại bất kỳ 
cửa hàng nào.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Tuyến AC 
Transit 11 phục vụ trường chúng tôi. Trường chúng tôi cũng 
cách các trạm xe buýt tuyến 1 và 51 và NL một quãng đi bộ 
ngắn. Trạm 19th Street BART chỉ cách trường chúng tôi sáu 
dãy nhà.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:25 sáng đến 3:10 chiều
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 West Oakland Middle School (6-8) 

991 14th Street, 94607 
510-874-6788  
http://www.ousd.k12.ca.us/woms

Cơ Sở #204 / Mã Lựa Chọn #59

Nhiệm vụ của trường West Oakland Middle School là lấp 
khoảng trống thành tích tại Oakland. Để tạo ra một sự khác 
biệt tích cực trong cuộc sống của học sinh, chúng tôi cung 
cấp một chương trình giảng dạy hấp dẫn và nghiêm túc 
và xây dựng các mối quan hệ vững chắc giữa phụ huynh, 
nhân viên, học sinh và cộng đồng. Tại West Oakland Middle 
chúng tôi tận tâm phát triển học sinh thành những nhà lãnh 
đạo, là những người sẽ tạo nên một xã hội và cộng đồng 
tích cực hơn, biết thương cảm và biết cống hiến. Trường 
West Oakland Middle nhắm đến mục tiêu trở thành một nơi 
an toàn, năng động và khích lệ ở đó học sinh phát triển các 
kỹ năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, kiến thức, và 
thói quen tư duy để trở thành những nhà lãnh đạo và tư 
vấn mạnh mẽ, tự tin cho cộng đồng của mình. Chúng tôi sử 
dụng phương pháp học tập đa ngành, thực tiễn để đáp ứng 
nhu cầu của tất cả học sinh đồng thời giúp các em tiếp xúc 
với nhiều hoạt động học tập khác nhau phát triển trong cộng 
đồng của chúng ta. Có các cơ hội để phụ huynh và gia đình 
tham gia ở mọi cấp lớp và mọi bộ phận trong trường chúng 
tôi. Một số thành phần quan trọng là: Nhiều dạng hoạt động 
học tập và đánh giá (khám phá, thuyết trình miệng, đánh 
giá do giáo viên lập), học tập theo nhiều chương trình giảng 
dạy, các cơ hội học tập mở rộng, chú trọng vào toán và 
khoa học thông qua viết bài, công nghệ tương tác thông 
qua Bảng Tương Tác của Promethean, và Học Viện Công 
Nghệ dành cho các gia đình và cộng đồng.

Đồng Phục: Tất cả học sinh mặc quần kaki. Mỗi cấp lớp có 
một màu và áo sơmi đồng phục riêng, có logo. Lớp sáu - áo 
sơmi đồng phục màu cam, lớp bảy - áo sơmi đồng phục 
xám, lớp tám - áo sơmi đồng phục đen. Chúng tôi cũng cho 
phép học sinh mặc áo sơmi liên kết với các đối tác trong 
cộng đồng.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 26 và 88 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:25 sáng đến 3:45 chiều
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 TÌM  |  Giới Thiệu về Lớp 

Chín đến Tốt Nghiệp
Các trường trung học thuộc OUSD được thiết kế để đáp 
ứng các nhu cầu nhận thức, xã hội và tình cảm của học 
sinh. Khi học sinh vào trung học, các em bắt đầu thể hiện 
một sự hiểu biết học thuật tốt hơn về chương trình giảng 
dạy cốt lõi với sự tăng đều ở hoạt động học tập bắt đầu 
xuất hiện lại trong khoảng từ 14 đến 16 tuổi. Học sinh ở độ 
tuổi khoảng 16 bắt đầu phát triển một quy trình giải quyết 
phân tích để giải quyết các vấn đề phân tích. Học sinh trung 
học thể hiện sự quan tâm đối với những gì các em đang 
học khi các em được cho cơ hội áp dụng những gì mình 
học. Để đáp ứng phong cách học tập của học sinh chúng 
tôi, OUSD cung cấp nhiều môi trường học tập khác nhau 
cung cấp những cơ hội học tập của thế kỷ 21 trong tất cả 
các chương trình trung học tại Oakland. 

Các trường trung học thuộc OUSD được thiết kế để đáp 
ứng các nhu cầu học tập khác nhau của học sinh của chúng 
tôi. Mỗi trường trung học khác nhau về số lượng học sinh 
mà họ có thể phục vụ, các chương trình được cung cấp và 
các câu lạc bộ và hoạt động ngoài giờ được tổ chức. Tất 
cả các trường trung học đều chú trọng đến các tiêu chuẩn 
học tập nghiêm túc và cơ hội để phát triển về mặt xã hội 
tình cảm. Chiến lược của OUSD trong việc cải thiện sự phát 
triển của học sinh gồm có sự chú trọng đến tiêu chuẩn Cốt 
Lõi Chung, Đọc Viết Đầu Đời, Học Tập Có Liên Kết, Học 
Tập Xã Hội và Tình Cảm và hệ thống STEM (Khoa Học, 
Công Nghệ, Kỹ Thuật và Toán Học). 

Chương Trình Giảng Dạy Cốt Lõi 
Chung
OUSD tin rằng mọi học sinh tại Mỹ phải tốt nghiệp trung học 
với khả năng đọc, viết, làm toán và tư duy phản biện. OUSD 
thực hiện Các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung của Tiểu Bang, 
sẽ giúp đảm bảo rằng tất cả học sinh, bất kể các em học ở 
trường nào, sẽ tập trung vào việc tốt nghiệp trung học để 
chuẩn bị học sau trung học và đi làm. Các tiêu chuẩn chung 
sẽ tạo điều kiện hội thoại giữa phụ huynh, giáo viên và học 
sinh về các mục tiêu học thuật cấp cao. Chúng xác định 
chính xác nội dung học sinh cần biết và đạt được ở mỗi 
trình độ cấp lớp và kết quả là được ứng dụng để đánh giá 
tiến bộ của học sinh trong việc đạt được các tiêu chuẩn bắt 
buộc.

Đọc Viết Đầu Đời
Nhiều học sinh của OUSD gặp khó khăn với kỹ năng đọc 
viết vì nhiều lý do khác nhau. Ở cấp trung học, một số học 
sinh gặp khó khăn được ghi danh vào cái gọi là các lớp học 
“đọc chiến lược”. Các khóa học này được thiết kế để tăng 
cường các kỹ năng đọc bắt kịp trình độ cấp lớp, nhưng 
những học sinh nhất định được chỉ định vào các lớp này có 
khả năng đọc tụt hậu nhiều năm và cần được hỗ trợ tăng 
cường hơn về mặt xã hội-tình cảm và giảng dạy để đẩy 
nhanh quá trình phát triển kỹ năng đọc viết. Dịch vụ này 
được cung cấp bởi các Chuyên Viên Đọc Viết Cấp Trung 
Học, được chọn lọc dựa trên cả kiến thức về văn hóa và sự 
thành công đã thể hiện, là những người làm việc với những 
học sinh nào tụt hậu bốn trình độ cấp lớp trở lên. Trong môi 
trường này, học sinh nắm được các mục tiêu cải thiện của 
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 bản thân và sử dụng công nghệ để theo dõi tiến bộ kỹ năng 

đọc của mình. Học sinh thực hành và hỗ trợ hoạt động học 
tập của nhau trong các hội thảo viết văn và các nhóm học 
văn. Khi học sinh đã đạt được khả năng đọc viết theo trình 
độ cấp lớp, các em có một “lễ tốt nghiệp” và ra khỏi chương 
trình.

Học Tập Có Liên Kết
Chiến lược kết hợp này tạo ra một sự liên kết giữa những 
gì học sinh trung học đang học ở trường và kiến thức đó 
ảnh hưởng thế nào đến tương lai của các em. Việc kết hợp 
các hoạt động học thuật nghiêm túc với việc học dựa trên 
nghề nghiệp, trong đời thực mang lại một trải nghiệm giáo 
dục cá nhân hóa, tạo ra thêm cơ hội cho học sinh khám 
phá những khát vọng mới và học hỏi những kỹ năng cần 
thiết để thành công trong lĩnh vực các em chọn. Học Khu 
Thống Nhất Oakland đã ủng hộ chương trình Học Tập Có 
Liên Kết như một phương pháp đổi mới để tăng cường sự 
tham gia học tập của học sinh và chuẩn bị cho các học sinh 
tốt nghiệp của chúng tôi vào đại học và đi làm. Tại OUSD, 
Học Tập Có Liên Kết kết hợp bốn thành phần cơ bản: một 
sự chú trọng nghiêm túc đến các hoạt động học tập cốt lõi, 
giáo dục kỹ thuật và thực hành thực tiễn thông qua một 
con đường học tập hay nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc 
thông qua thực tập và học việc, và các biện pháp can thiệp 
được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của học sinh và cung cấp 
các dịch vụ xã hội thiết yếu.

Học Tập Xã Hội và Tình Cảm (SEL)
Trọng tâm này đồng thời là một phương pháp để phát triển 
cá nhân và củng cố cộng đồng, cũng như một khuôn khổ để 
cải thiện trường học. SEL dạy học sinh về các kỹ năng tất 
cả chúng tôi cần để tự giải quyết các mối quan hệ của mình, 
công việc của mình, một cách hiệu quả và hợp đạo đức. 
Các điểm nhấn mạnh bao gồm kiểm soát tình cảm, phát 
triển sự quan tâm đối với người khác, xác lập các mối quan 
hệ tích cực, đưa ra các quyết định có trách nhiệm, và giải 
quyết những tình huống thử thách một cách xây dựng. Các 
kỹ năng SEL giúp tạo ra và duy trì các môi trường học tập 
giúp giảm các vấn đề kỷ luật như trốn học, bạo lực và bắt 
nạt đồng thời tạo ra một sự đồng cảm lớn hơn ở học sinh. 
Điều này ngược lại sẽ dẫn đến kết quả học tập tốt hơn, sự 
hiểu biết sâu hơn về chủ đề, sự hợp tác phong phú hơn và 
sự tham gia hoạt động nhiều hơn của học sinh.

STEM (Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ 
Thuật và Toán Học)
Các công việc hiện đại đòi hỏi người lao động phải có khả 
năng tư duy phản biện tốt hơn, làm việc trong một tập thể 
và làm việc độc lập. Phương pháp Giáo Dục STEM của 
OUSD cố gắng biến đổi lớp học điển hình trong đó giáo 
viên là trọng tâm bằng cách khuyến khích sự khám phá và 
học tập giải thích, và đòi hỏi học sinh phải tích cực tham 

gia một tình huống để tìm ra giải pháp của nó. OUSD đang 
phát triển một Hành Lang STEM ở Tây Oakland nhằm thúc 
đẩy di sản công nghiệp của khu vực xung quanh bằng cách 
tạo ra sự liên tục trong học tập bắt đầu ở các trường tiểu 
học trong khu vực, và tiếp tục đến các trường trung học, để 
tất cả học sinh tốt nghiệp sẽ có lợi từ một nền giáo dục cân 
bằng tốt giúp chuẩn bị cho các em trở thành các thành viên 
thành công của xã hội.

Phụ huynh nên dành ra thời gian tìm hiểu về tính khả dụng 
của từng chương trình này trong các trường sơ trung của 
chúng tôi. Điều quan trọng là phụ huynh nên đến từng 
trường trung học để tìm hiểu về các khóa học và các hoạt 
động ngoài giờ dành cho con em mình. Điều này sẽ đảm 
bảo rằng mỗi học sinh theo học một chương trình được thiết 
kế để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của các em.

LỚP CHÍN ĐẾN TỐT 
NGHIỆP
CASTLEMONT HIGH SCHOOL 
8601 MacArthur Boulevard, 94605 
Điện thoại: 639-1466 
Fax: 639-4271

COLISEUM COLLEGE PREP (6-12)  
1390 66th Avenue, 94621 
Điện thoại: 639-3201 
Fax: 639-3214

FREMONT HIGH SCHOOL 
4610 Foothill Boulevard, 94601 
Điện thoại: 434-5257 
Fax: 434-2018

LIFE ACADEMY (6-12) 
2101 35th Avenue, 94601 
Điện thoại: 534-0282 
Fax: 534-0283

MADISON PARK UPPER CAMPUS 
(MADISON 6-8, 9-10) 
400 Capistrano Drive, 94603 
Điện thoại: 636-2701 
Fax: 636-2704

MCCLYMONDS HIGH SCHOOL 
2607 Myrtle Street, 94607 
Điện thoại: 879-3033 
Fax: 874-3796

METWEST 
1100 Third Avenue, 94606 
Điện thoại: 451-5902 
Fax: 451-5903

OAKLAND HIGH 
1023 MacArthur Boulevard, 94610 
Điện thoại: 874-3676 
Fax: 874-3675

OAKLAND INTERNATIONAL HIGH 
4521 Webster Street, 94609 
Điện thoại: 597-4287 
Fax: 597-4292

OAKLAND TECHNICAL 
4351 Broadway, 94611 
Điện thoại: 450-5400 
Fax: 450-5428

SKYLINE 
12250 Skyline Boulevard, 94619 
Điện thoại: 482-7109 
Fax: 482-7296

STREET ACADEMY 
417 29th Street, 94609 
Điện thoại: 874-3630 
Fax: 874-3633

Các chương trình học 
thuật có thể thay đổi. 

Vui lòng trao đổi với nhà 
quản lý tại trường để biết 

thông tin mới nhất.
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Hoạt Động Học 
Tập và Các Con 
Đường Học Tập

Các Hoạt Động và 
Câu Lạc Bộ Ngoài 
Giờ

Các Chương Trình 
Thể Thao

Các Dịch Vụ Giáo Dục Đặc 
Biệt

Các Chương Trình Đa 
Ngữ/Các Chương Trình 
Dành Cho Người Học 
Tiếng Anh

Các Chương Trình Rèn 
Luyện

Các Chương Trình Hỗ Trợ 
Học Sinh

CASTLEMONT HIGH 
SCHOOL (9-12) 
8601 MacArthur Boulevard, 
94605 / Điện thoại: 639-1466

8:25 sáng đến 3:25 chiều Sustainable Urban Design 
Academy

Chương trình ngoài giờ 
của chúng tôi cung cấp 
dịch vụ phụ đạo và hỗ trợ 
giải bài tập về nhà, chương 
trình rèn luyện môn nghệ 
thuật, chương trình thực 
tập, và các đội thể thao 
mạnh.

Các môn thể thao của 
Oakland Athletic League 
(OAL), bao gồm bóng 
bàn, bóng rổ nam và nữ, 
bowling, hoạt náo, túc cầu, 
golf, bóng đá nam và nữ, 
bóng mềm, bơi lội, tennis, 
điền kinh, và đấu vật.

Chương Trình Tài Nguyên Liên hệ 
với nhà trường để biết thêm thông 
tin.

Các lớp Phát Triển Tiếng Anh. Liên 
hệ với nhà trường để biết thông tin.

Castlemont cung cấp nhiều khóa 
học chọn lọc phong phú về nghệ 
thuật trực quan và trình diễn, nghệ 
thuật truyền thông kỹ thuật số, 
công nghệ và thiết kế đô thị bền 
vững.

Castlemont có hợp tác với bệnh 
viện Youth Uprising and Children's 
Hospital, cung cấp các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe và phúc lợi 
cho học sinh và các dịch vụ hỗ trợ 
khác. Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

COLISEUM COLLEGE PREP 
(6-12) 
1390 66th Avenue, 94621 
Điện thoại: 639-3201

Giờ làm việc của trường 
chúng tôi có khác nhau.  
Học sinh Phân Ban 2 (Lớp 
tám đến lớp mười) - 8:00 
sáng đến 4:00 chiều. Học 
sinh Phân Ban 3 (Lớp 
mười một và lớp mười hai) 
- 8:00 sáng đến 12:00 trưa.

BUILD Entrepreneurial and 
Business Academy

Các hoạt động ngoài giờ 
bao gồm Dự Bị CAHSEE, 
Trượt Ván, và Nghệ Thuật 
Đô Thị. Liên hệ với nhà 
trường để biết thông tin 
hiện hành về các câu lạc 
bộ học sinh.

Bóng đá và bóng rổ nam 
và nữ

Các dịch vụ Lớp Học Ban Ngày 
Đặc Biệt Trung Học, các dịch vụ 
Chuyên Viên Tài Nguyên Trung 
Học.

Không có AP Calculus; Trung tâm Family 
and College Resource Center của 
chúng tôi được phục trách bởi một 
tư vấn viên đại học toàn thời gian, 
tư vấn viên này hỗ trợ học sinh với 
các dịch vụ học đại học đầy đủ. 
Các dịch vụ gồm có phân tích học 
bạ, làm đơn vào đại học và hỗ trợ 
tài chính, các hội thảo chuẩn bị học 
đại học dành cho học sinh và phụ 
huynh.

Chương trình Safe Passages/
Elev8; Phòng Khám Sức Khỏe Tại 
Trường - các dịch vụ y tế, nha khoa 
và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
được cung cấp bởi La Clinica de 
la Raza; Các Dịch Vụ Chăm Sóc 
Sức Khỏe Tâm Thần - East Bay 
Agency for Children (EBAC), trung 
tâm Center for Healthy Schools and 
Communities; Công Lý Phục Hồi; 
Các Biện Pháp Can Thiệp và Hỗ 
Trợ Hành Vi Tích Cực.

FREMONT HIGH SCHOOL 
(9-12) 
4610 Foothill Boulevard, 
94601 / Điện thoại: 434-5257 

8:15 sáng đến 3:20 chiều College Preparatory & 
Architecture Academy, 
Mandela Law & Public 
Service Academy, Media 
Academy

Dịch vụ hỗ trợ học tập ở 
mọi lĩnh vực môn học, báo 
dành cho học sinh, kỹ năng 
lãnh đạo của học sinh, và 
các cơ hội khác để lập kế 
hoạch các sự kiện trong 
trường.

Các môn thể thao của 
Oakland Athletic League 
(OAL) bao gồm túc cầu, 
bóng rổ, bóng đá, bóng 
chuyền, bóng mềm, bóng 
chày, bóng bàn, hoạt náo, 
và đấu vật.

Chương Trình Tài Nguyên Liên hệ 
với nhà trường để biết thêm thông 
tin.

Phát Triển Tiếng Anh, Hỗ Trợ 
Người Học Tiếng Anh, và Chương 
Trình Dành Cho Học Sinh Mới dành 
cho người mới nhập cư.

Chương trình thực tập, tư vấn 
chuẩn bị học đại học, và một loạt 
các chương trình hỗ trợ bao gồm 
Upward Bound, College Summit, và 
Mills Educational Talent Search.

Phòng khám sức khỏe tại chỗ cung 
cấp dịch vụ tư vấn, các dịch vụ y 
tế, và các chương trình can thiệp 
bao gồm hỗ trợ xã hội và tình cảm. 
Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ 
phụ đạo. Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

SƠ LƯỢC: Các Lựa Chọn Từ Lớp Chín đến Tốt Nghiệp
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Elev8; Phòng Khám Sức Khỏe Tại 
Trường - các dịch vụ y tế, nha khoa 
và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
được cung cấp bởi La Clinica de 
la Raza; Các Dịch Vụ Chăm Sóc 
Sức Khỏe Tâm Thần - East Bay 
Agency for Children (EBAC), trung 
tâm Center for Healthy Schools and 
Communities; Công Lý Phục Hồi; 
Các Biện Pháp Can Thiệp và Hỗ 
Trợ Hành Vi Tích Cực.

FREMONT HIGH SCHOOL 
(9-12) 
4610 Foothill Boulevard, 
94601 / Điện thoại: 434-5257 

8:15 sáng đến 3:20 chiều College Preparatory & 
Architecture Academy, 
Mandela Law & Public 
Service Academy, Media 
Academy

Dịch vụ hỗ trợ học tập ở 
mọi lĩnh vực môn học, báo 
dành cho học sinh, kỹ năng 
lãnh đạo của học sinh, và 
các cơ hội khác để lập kế 
hoạch các sự kiện trong 
trường.

Các môn thể thao của 
Oakland Athletic League 
(OAL) bao gồm túc cầu, 
bóng rổ, bóng đá, bóng 
chuyền, bóng mềm, bóng 
chày, bóng bàn, hoạt náo, 
và đấu vật.

Chương Trình Tài Nguyên Liên hệ 
với nhà trường để biết thêm thông 
tin.

Phát Triển Tiếng Anh, Hỗ Trợ 
Người Học Tiếng Anh, và Chương 
Trình Dành Cho Học Sinh Mới dành 
cho người mới nhập cư.

Chương trình thực tập, tư vấn 
chuẩn bị học đại học, và một loạt 
các chương trình hỗ trợ bao gồm 
Upward Bound, College Summit, và 
Mills Educational Talent Search.

Phòng khám sức khỏe tại chỗ cung 
cấp dịch vụ tư vấn, các dịch vụ y 
tế, và các chương trình can thiệp 
bao gồm hỗ trợ xã hội và tình cảm. 
Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ 
phụ đạo. Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

SƠ LƯỢC: Các Lựa Chọn Từ Lớp Chín đến Tốt Nghiệp
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Nhà Trường
Các Hoạt Động Học 
Tập và Các Con 
Đường Học Tập

Các Hoạt Động và 
Câu Lạc Bộ Ngoài 
Giờ

Các Chương Trình 
Thể Thao

Các Dịch Vụ Giáo Dục Đặc 
Biệt

Các Chương Trình Đa 
Ngữ/Các Chương Trình 
Dành Cho Người Học 
Tiếng Anh

Các Chương Trình Rèn 
Luyện

Các Chương Trình Hỗ Trợ 
Học Sinh

LIFE ACADEMY (6-12) 
2101 35th Avenue, 94601 
Điện thoại: 534-0282 

8:15 sáng đến 3:30 chiều, 
tan học sớm vào các ngày 
thứ Tư lúc 12:45 chiều. 
Chương Trình Ngày Học 
Kéo Dài của chúng tôi hoạt 
động từ 3:30 chiều đến 
5:30 chiều.

Life Academy of Health and 
Bioscience

Life Academy cung cấp 
một mô hình được công 
nhận trên toàn quốc về 
các dịch vụ ngày học kéo 
dài tại trường. Ngoài ra, 
chúng tôi có một chương 
trình ngoài giờ được công 
nhận trên toàn quốc, được 
tài trợ bởi Alternatives in 
Action hỗ trợ việc học của 
học sinh đồng thời kết nối 
chương trình ngoài giờ của 
các em với các dự án cải 
thiện cộng đồng. Có nhiều 
nhóm và câu lạc bộ dành 
cho học sinh, bao gồm tổ 
chức Chính Quyền Học 
Sinh, thay đổi tùy theo sở 
thích của học sinh tại thời 
điểm ghi danh.

Tất cả các hoạt độngt thể 
thao là các hoạt động giải 
trí và nằm trong chương 
trình ngày học kéo dài. Học 
sinh nào muốn chơi trong 
OAL phải chơi trong đội 
cho trường trung học lớn 
trong khu vực của mình.

Có. Life Academy cung cấp một 
chương trình ASC dành cho học 
sinh nào đã được Phòng Các 
Chương Trình Dành Cho Học Sinh 
Đặc Biệt (Programs for Exceptional 
Children Office) xác định.

Không có. Life Academy có chương trình 
khoa học có công nghệ tiên tiến 
nhất tại Oakland, và năm tới sẽ 
mở một ban khoa học hiện đại 
với các phòng thí nghiệm tiên tiến 
nhất trong thành phố. Học sinh của 
chúng tôi sẽ được trang bị để thực 
hiện các thí nghiệm y khoa chẳng 
hạn như xét nghiệm ADN, đánh giá 
tim điện toán hóa, mổ, và các thủ 
thuật xét nghiệm y khoa được sử 
dụng trong ngành. Life Academy có 
cung cấp chương trình rèn luyện 
nghệ thuật thông qua ngày học kéo 
dài được cung cấp bởi Alternatives 
in Action, nhà cung cấp dịch vụ 
ngoài giờ của chúng tôi. Tác phẩm 
nghệ thuật của học sinh đã được 
triển lãm trong hai năm qua tại 
Bảo Tàng Oakland. Life Academy 
hỗ trợ thêm việc học của học sinh 
bằng cách cung cấp một cơ cấu Tư 
Vấn mạnh mẽ. Học sinh làm việc 
với cùng một Tư Vấn Viên trong 
suốt các năm trung học để mọi học 
sinh đều có một người lớn hỗ trợ 
theo dõi chặt chẽ sự phát triển cá 
nhân và học tập của các em. Trong 
năm học lớp 11 và 12, học sinh 
được theo dõi sát sao bởi Trung 
Tâm Thông Tin Đại Học và Hướng 
Nghiệp, hỗ trợ học sinh trong việc 
lập các bản khai cá nhân, làm đơn 
vào đại học và xin học bổng, và 
chuyển tiếp lên đại học.

Phòng khám sức khỏe tâm thần, 
phụ đạo ngoài giờ, và hòa giải xung 
đột.

MADISON PARK UPPER 
CAMPUS, formerly Madison 
(6-8, 9-10) 
400 Capistrano Drive, 94603 
Điện thoại: 636-2701

8:00 sáng đến 3:45 chiều Con Đường Thương Mại 
và Tài Chính, Con Đường 
Thiết Kế Kỹ Thuật Số

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Chương Trình Tài Nguyên Liên hệ 
với nhà trường để biết thêm thông 
tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.

MCCLYMONDS HIGH 
SCHOOL 
2607 Myrtle Street, 94607 
Điện thoại: 879-3033 

8:30 sáng đến 3:30 chiều Project Lead the Way Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Các đội thể thao của 
McClymonds chơi trong 
Oakland Athletic League 
(OAL). Liên hệ với nhà 
trường để biết thông tin.

Chương Trình Tài Nguyên Liên hệ 
với nhà trường để biết thêm thông 
tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.

Các khóa học chuẩn bị học đại 
học và chuẩn bị đi làm; đa phương 
tiện, đọc viết, nghệ thuật trực quan, 
và âm nhạc; tranh luận; đào tạo 
kỹ năng lãnh đạo cho thanh thiếu 
niên, các khóa học xếp lớp nâng 
cao.

Chúng tôi cung cấp cho học sinh 
và các gia đình nhiều chương trình 
và dịch vụ xã hội khác nhau thông 
qua sự hợp tác của chúng tôi với 
Alternatives in Action. Liên hệ với 
nhà trường để biết thông tin.
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Nhà Trường

Các Hoạt Động Học 
Tập và Các Con 
Đường Học Tập

Các Hoạt Động và 
Câu Lạc Bộ Ngoài 
Giờ

Các Chương Trình 
Thể Thao

Các Dịch Vụ Giáo Dục Đặc 
Biệt

Các Chương Trình Đa 
Ngữ/Các Chương Trình 
Dành Cho Người Học 
Tiếng Anh

Các Chương Trình Rèn 
Luyện

Các Chương Trình Hỗ Trợ 
Học Sinh

LIFE ACADEMY (6-12) 
2101 35th Avenue, 94601 
Điện thoại: 534-0282 

8:15 sáng đến 3:30 chiều, 
tan học sớm vào các ngày 
thứ Tư lúc 12:45 chiều. 
Chương Trình Ngày Học 
Kéo Dài của chúng tôi hoạt 
động từ 3:30 chiều đến 
5:30 chiều.

Life Academy of Health and 
Bioscience

Life Academy cung cấp 
một mô hình được công 
nhận trên toàn quốc về 
các dịch vụ ngày học kéo 
dài tại trường. Ngoài ra, 
chúng tôi có một chương 
trình ngoài giờ được công 
nhận trên toàn quốc, được 
tài trợ bởi Alternatives in 
Action hỗ trợ việc học của 
học sinh đồng thời kết nối 
chương trình ngoài giờ của 
các em với các dự án cải 
thiện cộng đồng. Có nhiều 
nhóm và câu lạc bộ dành 
cho học sinh, bao gồm tổ 
chức Chính Quyền Học 
Sinh, thay đổi tùy theo sở 
thích của học sinh tại thời 
điểm ghi danh.

Tất cả các hoạt độngt thể 
thao là các hoạt động giải 
trí và nằm trong chương 
trình ngày học kéo dài. Học 
sinh nào muốn chơi trong 
OAL phải chơi trong đội 
cho trường trung học lớn 
trong khu vực của mình.

Có. Life Academy cung cấp một 
chương trình ASC dành cho học 
sinh nào đã được Phòng Các 
Chương Trình Dành Cho Học Sinh 
Đặc Biệt (Programs for Exceptional 
Children Office) xác định.

Không có. Life Academy có chương trình 
khoa học có công nghệ tiên tiến 
nhất tại Oakland, và năm tới sẽ 
mở một ban khoa học hiện đại 
với các phòng thí nghiệm tiên tiến 
nhất trong thành phố. Học sinh của 
chúng tôi sẽ được trang bị để thực 
hiện các thí nghiệm y khoa chẳng 
hạn như xét nghiệm ADN, đánh giá 
tim điện toán hóa, mổ, và các thủ 
thuật xét nghiệm y khoa được sử 
dụng trong ngành. Life Academy có 
cung cấp chương trình rèn luyện 
nghệ thuật thông qua ngày học kéo 
dài được cung cấp bởi Alternatives 
in Action, nhà cung cấp dịch vụ 
ngoài giờ của chúng tôi. Tác phẩm 
nghệ thuật của học sinh đã được 
triển lãm trong hai năm qua tại 
Bảo Tàng Oakland. Life Academy 
hỗ trợ thêm việc học của học sinh 
bằng cách cung cấp một cơ cấu Tư 
Vấn mạnh mẽ. Học sinh làm việc 
với cùng một Tư Vấn Viên trong 
suốt các năm trung học để mọi học 
sinh đều có một người lớn hỗ trợ 
theo dõi chặt chẽ sự phát triển cá 
nhân và học tập của các em. Trong 
năm học lớp 11 và 12, học sinh 
được theo dõi sát sao bởi Trung 
Tâm Thông Tin Đại Học và Hướng 
Nghiệp, hỗ trợ học sinh trong việc 
lập các bản khai cá nhân, làm đơn 
vào đại học và xin học bổng, và 
chuyển tiếp lên đại học.

Phòng khám sức khỏe tâm thần, 
phụ đạo ngoài giờ, và hòa giải xung 
đột.

MADISON PARK UPPER 
CAMPUS, formerly Madison 
(6-8, 9-10) 
400 Capistrano Drive, 94603 
Điện thoại: 636-2701

8:00 sáng đến 3:45 chiều Con Đường Thương Mại 
và Tài Chính, Con Đường 
Thiết Kế Kỹ Thuật Số

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Chương Trình Tài Nguyên Liên hệ 
với nhà trường để biết thêm thông 
tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.

MCCLYMONDS HIGH 
SCHOOL 
2607 Myrtle Street, 94607 
Điện thoại: 879-3033 

8:30 sáng đến 3:30 chiều Project Lead the Way Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Các đội thể thao của 
McClymonds chơi trong 
Oakland Athletic League 
(OAL). Liên hệ với nhà 
trường để biết thông tin.

Chương Trình Tài Nguyên Liên hệ 
với nhà trường để biết thêm thông 
tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.

Các khóa học chuẩn bị học đại 
học và chuẩn bị đi làm; đa phương 
tiện, đọc viết, nghệ thuật trực quan, 
và âm nhạc; tranh luận; đào tạo 
kỹ năng lãnh đạo cho thanh thiếu 
niên, các khóa học xếp lớp nâng 
cao.

Chúng tôi cung cấp cho học sinh 
và các gia đình nhiều chương trình 
và dịch vụ xã hội khác nhau thông 
qua sự hợp tác của chúng tôi với 
Alternatives in Action. Liên hệ với 
nhà trường để biết thông tin.
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Nhà Trường
Các Hoạt Động Học 
Tập và Các Con 
Đường Học Tập

Các Hoạt Động và 
Câu Lạc Bộ Ngoài 
Giờ

Các Chương Trình 
Thể Thao

Các Dịch Vụ Giáo Dục Đặc 
Biệt

Các Chương Trình Đa 
Ngữ/Các Chương Trình 
Dành Cho Người Học 
Tiếng Anh

Các Chương Trình Rèn 
Luyện

Các Chương Trình Hỗ Trợ 
Học Sinh

METWEST (9-12) 
1100 Third Avenue, 94606 
Điện thoại: 451-5902 

8:30 sáng đến 3:00 chiều Con Đường Kinh Doanh 
Xã Hội

Các hoạt động ngoài giờ 
bao gồm nấu ăn, nghiên 
cứu Raza, nghệ thuật, 
phụ đạo Các câu lạc bộ 
hiện nay là Gay/Straight 
Alliance, Black Student 
Union, và Raza Club.

Học sinh MetWest có thể 
chơi trong các đội thể thao 
ở trường trung học địa 
phương của mình.

Có, Chuyên Viên Tài Nguyên 
và Chương Trình Asberger's 
Intervention.

Chương Trình Tiếng Anh Tăng 
Cường Có Cấu Trúc

Các lớp của Trường Cao Đẳng 
Cộng Đồng ở trường Laney 
College kế bên, thực tập hai ngày 
mỗi tuần dành cho mọi cấp lớp. 
Chúng tôi có mở các khóa Nghệ 
Thuật Cơ Bản, Lịch Sử Nghệ 
Thuật, và Nghệ Thuật và Tuyên 
Truyền. Tất cả học sinh có thể tiếp 
cận các tư vấn viên đại học của 
East Bay Consortium hoạt động 
trong khuôn viên trường chúng tôi. 
Tất cả học sinh đều có một tư vấn 
viên là người biết rõ các em trong 
nhiều năm và hướng dẫn các em 
thực hiện quy trình làm đơn, hỗ trợ 
phụ huynh để cũng hiểu được quy 
trình.

Phòng khám sức khỏe tại cơ sở, tư 
vấn viên tại cơ sở, tư vấn và phụ 
đạo.

OAKLAND HIGH (9-12) 
1023 MacArthur Boulevard, 
94610 / Điện thoại: 874-3676 

8:15 sáng đến 3:15 chiều Environmental Science 
Academy, Project Lead 
the Way, Visual Arts 
& Academics Magnet 
Program, Public Health 
Academy

Có trên 40 câu lạc bộ và tổ 
chức học sinh tại trường 
Oakland High. Liên hệ với 
nhà trường để biết thông 
tin.

Các môn thể thao của 
Oakland Athletic League 
(OAL) bao gồm bóng chày, 
bóng rổ, thể thao xuyên 
quốc gia, bowling, túc 
cầu, golf, bóng đá, bơi lộ, 
tennis, điền kinh, bóng 
chuyền, và đấu vật nam, 
cũng như bóng bàn, bóng 
rổ, bowling, hoạt náo, thể 
thao xuyên quốc gia, golf, 
bóng đá, bóng mềm, bơi 
lộ, tennis, điền kinh, bóng 
chuyền và đấu vật nữ.

Chương Trình Tài Nguyên Liên hệ 
với nhà trường để biết thêm thông 
tin.

Chương Trình Dành Cho Học Sinh 
Mới phục vụ các học sinh và gia 
đình mới nhập cư.

Chương trình chuẩn bị học đại học 
có chất lượng cao, chương trình 
đào tạo kỹ năng lãnh đạo của học 
sinh và tổ chức chính quyền học 
sinh.

Trung tâm y tế trong khuôn viên 
trường cung cấp các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe tâm thần và thể chất 
cho học sinh.

OAKLAND INTERNATIONAL 
HIGH (9-12) 
4521 Webster Street, 94609 
Điện thoại: 597-4287 

8:20 sáng đến 3:30 chiều Multimedia Academy Chúng tôi cung cấp dịch vụ 
phụ đạo, dự bị CAHSEE, 
can thiệp môn toán, đạp xe, 
bóng đá, làm vườn, khiêu 
vũ, và các lớp nhiếp ảnh 
trong chương trình ngoài 
giờ của chúng tôi. Các câu 
lạc bộ gồm có kỹ năng lãnh 
đạo của học sinh, câu lạc 
bộ ghi ta, câu lạc bộ đạp 
xe, và câu lạc bộ toán học.

Đạp xe, bóng rổ, bóng đá 
và khiêu vũ.

Có. Chúng tôi có phục vụ Các Dịch 
Vụ Tài Nguyên và Các Lớp Học 
Ban Ngày Đặc Biệt cho học sinh 
nào cần cả dịch vụ giáo dục đặc 
biệt lẫn sự hỗ trợ tiếp thu tiếng 
Anh.

Có, phục vụ học sinh mới và học 
sinh mới nhập cư.

Chúng tôi có một trường California 
Partnership Academy chú trọng 
vào đa phương tiện và công nghệ. 
Học sinh học các kỹ năng kỹ thuật 
khác nhau bao gồm thiết kế trang 
web, lập trình, biên tập phim và 
âm thanh. Chúng tôi có mở các 
lớp nghệ thuật khác nhau trong và 
ngoài giờ học bao gồm: nghệ thuật, 
làm bích họa, âm nhạc, khiêu vũ 
và nhiếp ảnh. Tất cả học sinh đều 
được tư vấn về đại học và hỗ trợ 
làm đơn và xin trợ cấp tài chính. 
Chúng tôi cũng hỗ trợ các chuyến 
dã ngoại tham quan các trường 
cao đẳng cộng đồng địa phương, 
trường đại học California State 
University và các trường thuộc 
University of California dành cho tất 
cả học sinh.

Là một phần của trường cộng đồng 
dịch vụ hoàn chỉnh, chúng tôi cung 
cấp các chương trình hỗ trợ khác 
nhau bao gồm tư vấn sức khỏe tâm 
thần trị liệu, Chương Trình 180 để 
hỗ trợ thành tích nam, một công tác 
viên xã hội bán thời gian, y tá, và 
tư vấn đại học và nghề nghiệp.

OAKLAND TECHNICAL 
(9-12) 
4351 Broadway, 94611 
Điện thoại: 450-5400 

8:30 sáng đến 3:30 chiều, 
thứ Tư thứ hai và thứ ba 
mỗi tháng chúng tôi tan 
trường sớm lúc 1:05 chiều.

Computer Academy, 
BioTech Academy, 
Engineering Academy, 
Fashion, Art & Design 
Academy, Health Academy

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Các môn thể thao tại 
trường Tech gồm có bóng 
chày, bóng rổ, golf, bóng 
lacrosse, bóng đá, bơi lội, 
tennis, điền kinh, bóng 
chuyền, đấu vật, thể thao 
xuyên quốc gia, túc cầu, 
khúc côn cầu trên băng, 
đua thuyền, bóng bàn, và 
bóng mềm.

Chương Trình Tài Nguyên Liên hệ 
với nhà trường để biết thêm thông 
tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.

Trung tâm y tế trong khuôn viên 
trường cung cấp các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe tâm thần và thể chất 
cho học sinh.
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Hoạt Động Học 
Tập và Các Con 
Đường Học Tập

Các Hoạt Động và 
Câu Lạc Bộ Ngoài 
Giờ

Các Chương Trình 
Thể Thao

Các Dịch Vụ Giáo Dục Đặc 
Biệt

Các Chương Trình Đa 
Ngữ/Các Chương Trình 
Dành Cho Người Học 
Tiếng Anh

Các Chương Trình Rèn 
Luyện

Các Chương Trình Hỗ Trợ 
Học Sinh

METWEST (9-12) 
1100 Third Avenue, 94606 
Điện thoại: 451-5902 

8:30 sáng đến 3:00 chiều Con Đường Kinh Doanh 
Xã Hội

Các hoạt động ngoài giờ 
bao gồm nấu ăn, nghiên 
cứu Raza, nghệ thuật, 
phụ đạo Các câu lạc bộ 
hiện nay là Gay/Straight 
Alliance, Black Student 
Union, và Raza Club.

Học sinh MetWest có thể 
chơi trong các đội thể thao 
ở trường trung học địa 
phương của mình.

Có, Chuyên Viên Tài Nguyên 
và Chương Trình Asberger's 
Intervention.

Chương Trình Tiếng Anh Tăng 
Cường Có Cấu Trúc

Các lớp của Trường Cao Đẳng 
Cộng Đồng ở trường Laney 
College kế bên, thực tập hai ngày 
mỗi tuần dành cho mọi cấp lớp. 
Chúng tôi có mở các khóa Nghệ 
Thuật Cơ Bản, Lịch Sử Nghệ 
Thuật, và Nghệ Thuật và Tuyên 
Truyền. Tất cả học sinh có thể tiếp 
cận các tư vấn viên đại học của 
East Bay Consortium hoạt động 
trong khuôn viên trường chúng tôi. 
Tất cả học sinh đều có một tư vấn 
viên là người biết rõ các em trong 
nhiều năm và hướng dẫn các em 
thực hiện quy trình làm đơn, hỗ trợ 
phụ huynh để cũng hiểu được quy 
trình.

Phòng khám sức khỏe tại cơ sở, tư 
vấn viên tại cơ sở, tư vấn và phụ 
đạo.

OAKLAND HIGH (9-12) 
1023 MacArthur Boulevard, 
94610 / Điện thoại: 874-3676 

8:15 sáng đến 3:15 chiều Environmental Science 
Academy, Project Lead 
the Way, Visual Arts 
& Academics Magnet 
Program, Public Health 
Academy

Có trên 40 câu lạc bộ và tổ 
chức học sinh tại trường 
Oakland High. Liên hệ với 
nhà trường để biết thông 
tin.

Các môn thể thao của 
Oakland Athletic League 
(OAL) bao gồm bóng chày, 
bóng rổ, thể thao xuyên 
quốc gia, bowling, túc 
cầu, golf, bóng đá, bơi lộ, 
tennis, điền kinh, bóng 
chuyền, và đấu vật nam, 
cũng như bóng bàn, bóng 
rổ, bowling, hoạt náo, thể 
thao xuyên quốc gia, golf, 
bóng đá, bóng mềm, bơi 
lộ, tennis, điền kinh, bóng 
chuyền và đấu vật nữ.

Chương Trình Tài Nguyên Liên hệ 
với nhà trường để biết thêm thông 
tin.

Chương Trình Dành Cho Học Sinh 
Mới phục vụ các học sinh và gia 
đình mới nhập cư.

Chương trình chuẩn bị học đại học 
có chất lượng cao, chương trình 
đào tạo kỹ năng lãnh đạo của học 
sinh và tổ chức chính quyền học 
sinh.

Trung tâm y tế trong khuôn viên 
trường cung cấp các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe tâm thần và thể chất 
cho học sinh.

OAKLAND INTERNATIONAL 
HIGH (9-12) 
4521 Webster Street, 94609 
Điện thoại: 597-4287 

8:20 sáng đến 3:30 chiều Multimedia Academy Chúng tôi cung cấp dịch vụ 
phụ đạo, dự bị CAHSEE, 
can thiệp môn toán, đạp xe, 
bóng đá, làm vườn, khiêu 
vũ, và các lớp nhiếp ảnh 
trong chương trình ngoài 
giờ của chúng tôi. Các câu 
lạc bộ gồm có kỹ năng lãnh 
đạo của học sinh, câu lạc 
bộ ghi ta, câu lạc bộ đạp 
xe, và câu lạc bộ toán học.

Đạp xe, bóng rổ, bóng đá 
và khiêu vũ.

Có. Chúng tôi có phục vụ Các Dịch 
Vụ Tài Nguyên và Các Lớp Học 
Ban Ngày Đặc Biệt cho học sinh 
nào cần cả dịch vụ giáo dục đặc 
biệt lẫn sự hỗ trợ tiếp thu tiếng 
Anh.

Có, phục vụ học sinh mới và học 
sinh mới nhập cư.

Chúng tôi có một trường California 
Partnership Academy chú trọng 
vào đa phương tiện và công nghệ. 
Học sinh học các kỹ năng kỹ thuật 
khác nhau bao gồm thiết kế trang 
web, lập trình, biên tập phim và 
âm thanh. Chúng tôi có mở các 
lớp nghệ thuật khác nhau trong và 
ngoài giờ học bao gồm: nghệ thuật, 
làm bích họa, âm nhạc, khiêu vũ 
và nhiếp ảnh. Tất cả học sinh đều 
được tư vấn về đại học và hỗ trợ 
làm đơn và xin trợ cấp tài chính. 
Chúng tôi cũng hỗ trợ các chuyến 
dã ngoại tham quan các trường 
cao đẳng cộng đồng địa phương, 
trường đại học California State 
University và các trường thuộc 
University of California dành cho tất 
cả học sinh.

Là một phần của trường cộng đồng 
dịch vụ hoàn chỉnh, chúng tôi cung 
cấp các chương trình hỗ trợ khác 
nhau bao gồm tư vấn sức khỏe tâm 
thần trị liệu, Chương Trình 180 để 
hỗ trợ thành tích nam, một công tác 
viên xã hội bán thời gian, y tá, và 
tư vấn đại học và nghề nghiệp.

OAKLAND TECHNICAL 
(9-12) 
4351 Broadway, 94611 
Điện thoại: 450-5400 

8:30 sáng đến 3:30 chiều, 
thứ Tư thứ hai và thứ ba 
mỗi tháng chúng tôi tan 
trường sớm lúc 1:05 chiều.

Computer Academy, 
BioTech Academy, 
Engineering Academy, 
Fashion, Art & Design 
Academy, Health Academy

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Các môn thể thao tại 
trường Tech gồm có bóng 
chày, bóng rổ, golf, bóng 
lacrosse, bóng đá, bơi lội, 
tennis, điền kinh, bóng 
chuyền, đấu vật, thể thao 
xuyên quốc gia, túc cầu, 
khúc côn cầu trên băng, 
đua thuyền, bóng bàn, và 
bóng mềm.

Chương Trình Tài Nguyên Liên hệ 
với nhà trường để biết thêm thông 
tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.

Trung tâm y tế trong khuôn viên 
trường cung cấp các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe tâm thần và thể chất 
cho học sinh.
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 Trường Giờ Làm Việc của 

Nhà Trường
Các Hoạt Động Học 
Tập và Các Con 
Đường Học Tập

Các Hoạt Động và 
Câu Lạc Bộ Ngoài 
Giờ

Các Chương Trình 
Thể Thao

Các Dịch Vụ Giáo Dục Đặc 
Biệt

Các Chương Trình Đa 
Ngữ/Các Chương Trình 
Dành Cho Người Học 
Tiếng Anh

Các Chương Trình Rèn 
Luyện

Các Chương Trình Hỗ Trợ 
Học Sinh

SKYLINE (9-12) 
12250 Skyline Boulevard, 
94619 / Điện thoại: 482-7109 

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Business, Leadership 
& Finance Pathway, 
Computer Science and 
Technology Academy, 
Education Academy, 
Green Energy Academy, 
Performing Arts Academy, 
Sports and Exercise 
Science Academy

Hội Đồng Toàn Thành Phố, 
Câu Lạc Bộ Làm Bánh, 
Black Student Union, Câu 
Lạc Bộ Đọc Sách, Câu Lạc 
Bộ Build On, Câu Lạc Bộ 
Cờ Vua, Câu Lạc Bộ ECO, 
Câu Lạc Bộ Excel, Câu 
Lạc Bộ Thời Trang, Câu 
Lạc Bộ Phim và Sandwich, 
Câu Lạc Bộ GAIA, Gay 
Straight Alliance, Câu Lạc 
Bộ Tương Tác, Câu Lạc 
Bộ Quốc Tế, Câu Lạc Bộ 
IU Mien, Jewish Student 
Union, Câu Lạc Bộ Key 
Club, Câu Lạc Bộ La Raza 
Unida, Kỹ Năng Lãnh Đạo, 
Hội Đồng Tại Trường, 
Chiính Quyền Học Sinh 
SHS, Câu Lạc Bộ Tiếng 
Tây Ban Nha, Students 
Against Destructive 
Decisions, Techbridge for 
Girls, Câu Lạc Bộ Tennis, 
Niên Giám, và Youth 
Together

Các môn thể thao của 
Oakland Athletic League 
(OAL) gồm có bowling, hoạt 
náo, thể thao xuyên quốc 
gia, túc cầu, bóng đá nam, 
tennis nữ, bóng chuyền nữ, 
bóng rổ nam, bóng rổ nữ, 
đấu vật, bóng chày, golf, 
bơi lộ nữ, bơi lộ nam, điền 
kinh, tennis nam, bóng bàn, 
bóng đá nữ, và bóng mềm.

Chương Trình Tài Nguyên Liên hệ 
với nhà trường để biết thêm thông 
tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.

Trung tâm y tế trong khuôn viên 
trường cung cấp các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe tâm thần và thể chất 
cho học sinh.

STREET ACADEMY (9-12) 
417 29th Street, 94609 
Điện thoại: 874-3630 

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Không có Chương trình ngày học kéo 
dài với các môn học độc 
lập và rèn luyện.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Chương Trình Tài Nguyên Liên hệ 
với nhà trường để biết thêm thông 
tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.
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Trường Giờ Làm Việc của 
Nhà Trường

Các Hoạt Động Học 
Tập và Các Con 
Đường Học Tập

Các Hoạt Động và 
Câu Lạc Bộ Ngoài 
Giờ

Các Chương Trình 
Thể Thao

Các Dịch Vụ Giáo Dục Đặc 
Biệt

Các Chương Trình Đa 
Ngữ/Các Chương Trình 
Dành Cho Người Học 
Tiếng Anh

Các Chương Trình Rèn 
Luyện

Các Chương Trình Hỗ Trợ 
Học Sinh

SKYLINE (9-12) 
12250 Skyline Boulevard, 
94619 / Điện thoại: 482-7109 

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Business, Leadership 
& Finance Pathway, 
Computer Science and 
Technology Academy, 
Education Academy, 
Green Energy Academy, 
Performing Arts Academy, 
Sports and Exercise 
Science Academy

Hội Đồng Toàn Thành Phố, 
Câu Lạc Bộ Làm Bánh, 
Black Student Union, Câu 
Lạc Bộ Đọc Sách, Câu Lạc 
Bộ Build On, Câu Lạc Bộ 
Cờ Vua, Câu Lạc Bộ ECO, 
Câu Lạc Bộ Excel, Câu 
Lạc Bộ Thời Trang, Câu 
Lạc Bộ Phim và Sandwich, 
Câu Lạc Bộ GAIA, Gay 
Straight Alliance, Câu Lạc 
Bộ Tương Tác, Câu Lạc 
Bộ Quốc Tế, Câu Lạc Bộ 
IU Mien, Jewish Student 
Union, Câu Lạc Bộ Key 
Club, Câu Lạc Bộ La Raza 
Unida, Kỹ Năng Lãnh Đạo, 
Hội Đồng Tại Trường, 
Chiính Quyền Học Sinh 
SHS, Câu Lạc Bộ Tiếng 
Tây Ban Nha, Students 
Against Destructive 
Decisions, Techbridge for 
Girls, Câu Lạc Bộ Tennis, 
Niên Giám, và Youth 
Together

Các môn thể thao của 
Oakland Athletic League 
(OAL) gồm có bowling, hoạt 
náo, thể thao xuyên quốc 
gia, túc cầu, bóng đá nam, 
tennis nữ, bóng chuyền nữ, 
bóng rổ nam, bóng rổ nữ, 
đấu vật, bóng chày, golf, 
bơi lộ nữ, bơi lộ nam, điền 
kinh, tennis nam, bóng bàn, 
bóng đá nữ, và bóng mềm.

Chương Trình Tài Nguyên Liên hệ 
với nhà trường để biết thêm thông 
tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.

Trung tâm y tế trong khuôn viên 
trường cung cấp các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe tâm thần và thể chất 
cho học sinh.

STREET ACADEMY (9-12) 
417 29th Street, 94609 
Điện thoại: 874-3630 

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Không có Chương trình ngày học kéo 
dài với các môn học độc 
lập và rèn luyện.

Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin.

Chương Trình Tài Nguyên Liên hệ 
với nhà trường để biết thêm thông 
tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.

Liên hệ với nhà trường để biết 
thông tin.



Quý vị quan tâm đến những thông tin cập nhật mới nhất về những gì đang diễn ra trong các Trường thuộc OUSD? Hãy theo dõi thông tin 
của chúng tôi trên Facebook hoặc Twitter!            www.tinyurl.com/OUSDfacebook  •  www.twitter.com/OUSDNews
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 Castlemont High School (9-12) 

8601 MacArthur Boulevard, 94605 
510-639-1466   
http://www.ousd.k12.ca.us/castlemont

Cơ Sở #301 / Mã Lựa Chọn #1

Năm học 2012-13 đánh dấu việc mở lại một trường trung 
học tổng hợp (comprehensive high school) duy nhất tại 
khuôn viên Castlemont, chào mừng và vinh danh di sản 
phong phú của cộng đồng Đông Oakland. Bắt nguồn từ 
các giá trị cốt lõi về tình anh em, tính kiên cường, sự tôn 
trọng, niềm đam mê và sự chăm chỉ, trường Castlemont 
High School sẽ hợp tác với các tổ chức trong cộng đồng 
và các gia đình để đạt được mục tiêu là tất cả học sinh 
tốt nghiệp sẽ đủ điều kiện bước vào hệ thống UC/CSU. 
Thông qua sự hợp tác của chúng tôi với College Board, 
chúng tôi có mở nhiều khóa học Xếp Lớp Nâng Cao ở 
mọi lĩnh vực nội dung. Ngoài ra, Castlemont cung cấp các 
khóa học Phát Triển Tiếng Anh và nhiều khóa học chọn 
lọc phong phú về nghệ thuật trực quan và trình diễn, nghệ 
thuật truyền thông kỹ thuật số, kỹ năng lãnh đạo, nghiên 
cứu văn hóa, và thiết kế đô thị bền vững. Đối với học sinh 
sắp bước vào lớp chín, chương trình The Freshman Prep 
Academy (FPA) tại Castlemont cung cấp một chương trình 
học thuật nghiêm túc là cầu nối chuyển tiếp từ sơ trung lên 
trung học. Học sinh lớp chín của Castlemont sẽ hoàn thành 
bốn khóa học A-G trong năm lớp chín, bao gồm Nghiên 
Cứu Sắc Tộc (Ethnic Studies) và Sinh Thái Đô Thị (Urban 
Ecology), chuẩn bị cho các em thành công trong suốt các 
năm trung học. Ngoài ra, học sinh FPA còn theo học phần 
lớn các lớp của mình trong một tòa nhà duy nhất, đảm bảo 
rằng học sinh được giới thiệu dần dần với khuôn viên trung 
học lớn hơn. Chương trình ngoài giờ của Castlemont cung 
cấp dịch vụ phụ đạo và hỗ trợ giải bài tập về nhà, chương 
trình rèn luyện môn nghệ thuật, chương trình thực tập, và 
một chương trình thể thao mạnh. Cuối cùng, Castlemont có 
quan hệ hợp tác chiến lược với bệnh viện Youth Uprising 
and Children’s Hospital, cung cấp cho học sinh các dịch vụ 
hoàn chỉnh thông qua mô hình Trường Cộng Đồng Dịch Vụ 
Hoàn Chỉnh (FSCS), đảm bảo rằng tất cả học sinh được an 
toàn, khỏe mạnh và tích cực tham gia học tập.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Tuyến AC 
Transit 57 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:25 sáng đến 3:25 chiều

Sustainable Urban Design Academy at 
Castlemont High School (9-12) 
8601 MacArthur Boulevard, 94605  
510-639-1466  /  Cơ Sở #301 / Mã Lựa Chọn #1

Trường Sustainable Urban Design Academy cổ vũ học 
sinh thông qua một môi trường học tập rất nghiêm túc, 
hấp dẫn và hỗ trợ để chuẩn bị cho học sinh tốt nghiệp 
theo học đại học, đi làm và bước vào đời như những nhà 
thiết kế và lãnh đạo các phong trào hướng tới một thế giới 
bền vững và công bằng. Thông qua các khóa học, học 
sinh tích lũy kiến thức và sự hiểu biết về các hệ thống môi 
trường và con người, có ảnh hưởng nhất đến cuộc sống 
chúng ta. Nhà trường chuẩn bị cho học sinh trong lĩnh vực 
Tài Nguyên Nông Nghiệp và Tài Nguyên Thiên Nhiên với 
một quan điểm Thiết Kế Đô Thị chú trọng đến Hoạt Động 
Nông Nghiệp, Khoa Học Nông Nghiệp, Lâm Nghiệp và Tài 
Nguyên Thiên Nhiên và Làm Vườn. Học sinh học về các 
hệ thống thực phẩm địa phương so với quy ước và các tác 
động của ngành thực phẩm đối với sự tiêu thụ năng lượng 
và rác thải, và cách thiết kế các hệ thống thực phẩm đô thị 
có hiệu quả hơn và lành mạnh hơn cho mọi người, cộng 
đồng và hành tinh. Đây là một trường California Partnership 
Academy trong một trường trung học tổng hợp. Sự tham 
gia học tại trường này là tùy vào sở thích của học sinh. 
Các Đối Tác và Cố Vấn Trong Cộng Đồng: Be A Mentor, 
Văn Phòng Thị Trưởng Thành Phố Oakland, Cơ Quan Tái 
Thiết Cộng Đồng Thành Phố Oakland (City of Oakland 
Community Redevelopment Agency), East Bay Green 
Corridor, Institute for Sustainable Economic, Educational 
and Environmental Design, Merritt Community College, 
Oakland Unified School District Sustainability Initiatives, 
Sở Thú Oakland, People United for a Better Oakland 
(PUEBLO), Stopwaste.org và Dự Án Giảm Thiểu Rác Thải 
Trong Nhà Trường (School Waste Reduction Project), trung 
tâm Center for City and Schools at UC Berkeley, Youth 
Uprising.

Coliseum College Prep (6-12) 
1390 66th Avenue, 94621 
510-639-3201  
http://www.coliseumcollegeprep.org

Cơ Sở #232 / Mã Lựa Chọn #56

Trường Coliseum College Prep Academy (CCPA) bắt đầu 
hoạt động vào mùa thu năm 2006 như một ngôi trường nhỏ, 
mới trên khuôn viên Havenscourt ở Đông Oakland. Sự cam 
kết chính của chúng tôi là phục vụ học sinh của cộng đồng 
xung quanh bằng việc cung cấp một lựa chọn trung học có 
chất lượng cao trong khu vực Coliseum. Chúng tôi nỗ lực 
tạo ra một bản sắc văn hóa nhắm đến mục tiêu đại học ở 
sơ trung, nhìn nhận phạm vi nhiệm vụ trước mắt. Chúng 
tôi cần một chương trình bảy năm hoàn chỉnh cùng với học 
sinh của mình để giúp các em sẵn sàng học đại học. Một 
trăm phần trăm tập thể học sinh của chúng tôi sẽ là những 
người đầu tiên trong gia đình mình tốt nghiệp một trường 
đại học bốn năm và 96 phần trăm học sinh của chúng tôi 
nhận được bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá, do đó chúng 
tôi kết hợp chương trình học thuật với các chương trình 
dành cho phụ huynh nhắm đến mục tiêu thu hút, hỗ trợ 
và giáo dục. Chương tình học thuật của CCPA được chia 
thành ba phân ban, mỗi phân ban có một đích tiêu riêng và 
một cơ cấu tương ứng để hỗ trợ mục đích đó. Phân Ban 
1 của chúng tôi (lớp sáu và lớp bảy) có mục tiêu phát triển 
hoạt động học thuật nhanh chóng. Trên 85 phần trăm học 
sinh của chúng tôi vào lớp sáu có tiếng Anh và Toán thấp 
hơn trình độ cấp lớp, theo đánh giá của kỳ Kiểm Tra Các 
Tiêu Chuẩn của California. Để đạt được mục tiêu của chúng 
tôi là đến lớp tám mọi học sinh đạt được trình độ cấp lớp, 
học sinh Phân Ban 1 học với cùng giáo viên trong hai năm 
để xây dựng các mối quan hệ hiệu quả và tham gia một 
ngày học kéo dài bắt buộc đến 5 giờ chiều để tăng cường 
sự hỗ trợ học tập. Phân Ban 2 của chúng tôi (lớp tám đến 
lớp mười) là cơ cấu trường trung học truyền thống của 
chúng tôi, với sự chú trọng đến việc chuẩn bị học đại học. 
Bắt đầu bằng môn Đại Số ở lớp tám, học sinh Phân Ban 
2 của chúng tôi nhắm đến mục tiêu hoàn thành phần lớn 
các yêu cầu A - G của trường California State University/
University of California trong giai đoạn này. Sự hỗ trợ học 
tập trong ngày học kéo dài cũng được cung cấp cho học 
sinh Phân Ban 2 của chúng tôi đến 4:15 chiều. Ban tiếng 
Anh và Toán của chúng tôi sử dụng chương trình giảng dạy 
Springboard chuẩn bị ACT để đảm bảo hoạt động giảng dạy 
nghiêm túc. Học sinh cũng được cung cấp dịch vụ can thiệp 
tăng cường ở môn toán và ngôn ngữ trong ngày học. Học 
sinh Phân Ban 3 của chúng tôi (lớp mười một và lớp mười 
hai) tham gia chương trình ‘Make the Road’ của chúng 
tôi theo lịch nửa ngày có điều chỉnh. Các em có lựa chọn 
theo học các khóa học CSU/UC có thể chuyển đổi được 
tại trường cao đẳng hoặc tham gia thực tập nghề. Mục tiêu 
của Phân Ban 3 là chuyển tiếp thành công cho học sinh vào 
đại học và/hoặc đi làm bằng cách bắt đầu quy trình đó trong 
một môi trường an toàn và hỗ trợ.

Đồng Phục: Học sinh Phân Ban 1 (lớp sáu và lớp bảy) mặc 
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Lựa chọn 1: 
API 2010: 
API 2011: 
API 2012: 
API 2013: 

Thay Đổi API 10-11: 
Thay Đổi API 11-12: 
Thay Đổi API 12-13: 

Tổng Ghi Danh: 
% Học Sinh ELL:

% African American: 
% Asian: 
% Latino: 
% White: 

% Pacific Islander: 
% Native American: 

% Filipino: 
% Mutiple:



Quý vị quan tâm đến những thông tin cập nhật mới nhất về những gì đang diễn ra trong các Trường thuộc OUSD? Hãy theo dõi thông tin 
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 Coliseum College Prep (6-12) 

1390 66th Avenue, 94621 
510-639-3201  
http://www.coliseumcollegeprep.org

Cơ Sở #232 / Mã Lựa Chọn #56

Trường Coliseum College Prep Academy (CCPA) bắt đầu 
hoạt động vào mùa thu năm 2006 như một ngôi trường nhỏ, 
mới trên khuôn viên Havenscourt ở Đông Oakland. Sự cam 
kết chính của chúng tôi là phục vụ học sinh của cộng đồng 
xung quanh bằng việc cung cấp một lựa chọn trung học có 
chất lượng cao trong khu vực Coliseum. Chúng tôi nỗ lực 
tạo ra một bản sắc văn hóa nhắm đến mục tiêu đại học ở 
sơ trung, nhìn nhận phạm vi nhiệm vụ trước mắt. Chúng 
tôi cần một chương trình bảy năm hoàn chỉnh cùng với học 
sinh của mình để giúp các em sẵn sàng học đại học. Một 
trăm phần trăm tập thể học sinh của chúng tôi sẽ là những 
người đầu tiên trong gia đình mình tốt nghiệp một trường 
đại học bốn năm và 96 phần trăm học sinh của chúng tôi 
nhận được bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá, do đó chúng 
tôi kết hợp chương trình học thuật với các chương trình 
dành cho phụ huynh nhắm đến mục tiêu thu hút, hỗ trợ 
và giáo dục. Chương tình học thuật của CCPA được chia 
thành ba phân ban, mỗi phân ban có một đích tiêu riêng và 
một cơ cấu tương ứng để hỗ trợ mục đích đó. Phân Ban 
1 của chúng tôi (lớp sáu và lớp bảy) có mục tiêu phát triển 
hoạt động học thuật nhanh chóng. Trên 85 phần trăm học 
sinh của chúng tôi vào lớp sáu có tiếng Anh và Toán thấp 
hơn trình độ cấp lớp, theo đánh giá của kỳ Kiểm Tra Các 
Tiêu Chuẩn của California. Để đạt được mục tiêu của chúng 
tôi là đến lớp tám mọi học sinh đạt được trình độ cấp lớp, 
học sinh Phân Ban 1 học với cùng giáo viên trong hai năm 
để xây dựng các mối quan hệ hiệu quả và tham gia một 
ngày học kéo dài bắt buộc đến 5 giờ chiều để tăng cường 
sự hỗ trợ học tập. Phân Ban 2 của chúng tôi (lớp tám đến 
lớp mười) là cơ cấu trường trung học truyền thống của 
chúng tôi, với sự chú trọng đến việc chuẩn bị học đại học. 
Bắt đầu bằng môn Đại Số ở lớp tám, học sinh Phân Ban 
2 của chúng tôi nhắm đến mục tiêu hoàn thành phần lớn 
các yêu cầu A - G của trường California State University/
University of California trong giai đoạn này. Sự hỗ trợ học 
tập trong ngày học kéo dài cũng được cung cấp cho học 
sinh Phân Ban 2 của chúng tôi đến 4:15 chiều. Ban tiếng 
Anh và Toán của chúng tôi sử dụng chương trình giảng dạy 
Springboard chuẩn bị ACT để đảm bảo hoạt động giảng dạy 
nghiêm túc. Học sinh cũng được cung cấp dịch vụ can thiệp 
tăng cường ở môn toán và ngôn ngữ trong ngày học. Học 
sinh Phân Ban 3 của chúng tôi (lớp mười một và lớp mười 
hai) tham gia chương trình ‘Make the Road’ của chúng 
tôi theo lịch nửa ngày có điều chỉnh. Các em có lựa chọn 
theo học các khóa học CSU/UC có thể chuyển đổi được 
tại trường cao đẳng hoặc tham gia thực tập nghề. Mục tiêu 
của Phân Ban 3 là chuyển tiếp thành công cho học sinh vào 
đại học và/hoặc đi làm bằng cách bắt đầu quy trình đó trong 
một môi trường an toàn và hỗ trợ.

Đồng Phục: Học sinh Phân Ban 1 (lớp sáu và lớp bảy) mặc 

áo polo xanh lá và quần kaki. Học sinh Phân Ban 2 (lớp tám 
đến lớp mười) mặc áo polo trắng và quần kaki. Học sinh 
Phân Ban 3 (lớp mười một và lớp mười hai) mặc áo polo 
xám và quần kaki. Áo polo và áo len đồng phục có thể mua 
tại trường chúng tôi. Áo polo có giá $15 và áo len có giá 
$25.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Có thể 
đến trường chúng tôi bằng các tuyến xe buýt AC Transit 1, 
1R, và 45. Trường chúng tôi nằm trong khoảng cách đi bộ 
từ Trạm Coliseum BART.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: Giờ làm việc của trường 
chúng tôi có khác nhau. Học sinh Phân Ban 1 (Lớp sáu và 
lớp bảy) - 8:00 sáng đến 5:00 chiều, học sinh Phân Ban 2 
(Lớp tám đến lớp mười) - 8:00 sáng đến 4:00 chiều. Học 
sinh Phân Ban 3 (Lớp mười một và lớp mười hai) - 8:00 
sáng đến 12:00 trưa.

BUILD Entrepreneurial and Business Academy at 
Coliseum College Prep (9-11) 
1390 66th Avenue, 94621 
510-639-3201  /  Cơ Sở #232 / Mã Lựa Chọn #58

Con đường kinh doanh của chúng tôi được phát triển với 
sự hợp tác của chương trình BUILD. Học sinh trong con 
đường này sẽ tham gia học các lớp thương mại trong hai 
năm. Ở lớp 9, học sinh trong chương trình BUILD dành 
ra năm này để phát triển một doanh nghiệp, lập một kế 
hoạch kinh doanh, và tham gia nhiều hoạt động thuyết trình 
thực hành để chuẩn bị cho một cuộc thi thuyết trình lớn tại 
Trường Thương Mại HAAS của Berkeley. Tất cả hoạt động 
này là để chuẩn bị cho học sinh năm 2 mạo hiểm bước vào 
lĩnh vực kinh doanh tìm kiếm tài trợ thực tế và bắt đầu điều 
hành doanh nghiệp của mình một cách thành công. Ở lớp 
10, học sinh theo học khóa E2- một khóa thương mại tập 
trung vào việc điều hành các doanh nghiệp, sản xuất, kinh 
tế, bán hàng và chính sách. Lớp E2 cũng chuẩn bị cho học 
sinh áp dụng và tham gia hiệu quả cả ở quá trình thực tập 
lẫn tham gia các khóa học tại một trường cao đẳng cộng 
đồng, sẽ thay cho năm lớp 11 của các em. Trong cả hai 
năm này, học sinh sẽ tham gia một bộ phận học tập ban 
đêm ở đó các em học thêm ba giờ và làm việc trực tiếp với 
các tư vấn trong cộng đồng đến từ các lĩnh vực thương mại 
khác nhau.
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 Fremont High School (9-12) 

4610 Foothill Boulevard, 94601 
510-434-5257  
http://www.ousd.k12.ca.us/fremont

Cơ Sở #302 / Mã Lựa Chọn #3

Trường Fremont High School đã chuyển thành một trường 
sống động và tạo điều kiện phát huy tối đa khả năng của tất 
cả học sinh của chúng tôi trong mục tiêu đạt được sự xuất 
sắc về học thuật, xã hội và cá nhân. Chúng tôi đưa ra tất 
cả các quyết định và hành động để tăng cường sự an toàn 
của khuôn viên trường và duy trì sức khỏe của tất cả học 
sinh trong một môi trường đa dạng và hiệu quả. Chúng tôi 
có tập thể giáo viên và công nhân viên xuất sắc là những 
người rất quan tâm đến việc tăng cường sự xuất sắc trong 
học tập, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm và sự chủ động 
học tập của học sinh. Chúng tôi tôn trọng từng học sinh và 
chú ý đến từng em để phát triển hơn nữa những ưu điểm 
của các em và đáp ứng các nhu cầu của các em. Trong 
quá trình đó, chúng tôi cung cấp nhiều cơ hội và sự hỗ trợ, 
trong lẫn ngoài lớp học, bao gồm 1) Một chương trình lớp 
9 để đảm bảo chuyển tiếp thành công lên trung học và các 
dịch vụ hoàn chỉnh dành cho học sinh lớp 9, như chương 
trình giảng dạy hấp dẫn và phù hợp, phụ đạo, tư vấn, các 
dịch vụ y tế, các chương trình can thiệp, và các hoạt động 
ngoại khóa, 2) Cơ hội tham gia các trường Kiến Trúc, Pháp 
Luật và Dịch Vụ Công Ích, hoặc Truyền Thông, 3) Thực tập 
ở những nơi làm việc trong đời thực, 4) Chương trình giảng 
dạy tư vấn chuẩn bị học đại học và một loạt các chương 
trình hỗ trợ học đại học khác bao gồm Upward Bound, 
College Summit và Mills Educational Talent Search, 5) Một 
phòng khám sức khỏe tại chỗ bao gồm các dịch vụ y tế, các 
dịch vụ tư vấn xã hội và tình cảm, 6) Dịch vụ hỗ trợ Người 
Học Tiếng Anh bao gồm một chương trình dành cho học 
sinh mới, các lớp ELD và dịch vụ hỗ trợ đọc viết, 7) Các đội 
thể thao của Oakland Athletic League (OAL) bao gồm túc 
cầu, bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, bóng mềm, bóng chày, 
bóng bàn, hoạt náo, đấu vật, 8) Nhiều hoạt động ngoại khóa 
khác nhau bao gồm phụ đạo ở tất cả các môn học, 9) Một 
tờ báo học sinh danh tiếng, 10) Chương trình lãnh đạo học 
sinh tham gia hội đồng học sinh toàn học khu, các hoạt 
động quy hoạch khuôn viên trường, và chính sách khuôn 
viên trường có tác động, 11) Một mạng lưới các cựu học 
sinh ủng hộ nhà trường, 12) Các chuyến dã ngoại qua đêm 
và các cơ hội tham quan học tập khác, 13) Tám phòng máy 
tính, 14) Cơ hội giúp lập một dự án tân trang trường trị giá 
70 triệu dollar, và 15) Cơ hội cho phụ huynh tham gia bao 
gồm tình nguyện, tham gia các sự kiện xã hội và văn hóa, 
và đóng góp ý kiến tại trường.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 1, 14, 1R, 40, 47, 640, và 641 phục vụ trường 
chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:15 sáng đến 3:20 chiều

College Preparatory & Architecture Academy at 
Fremont High School (10-12) 
4610 Foothill Boulevard, 94601 
510-434-5257  /  Cơ Sở #302 / Mã Lựa Chọn #4

Tại trường College Preparatory and Architecture Academy 
(CPAA), chúng tôi chú trọng đến các hoạt động học tập 
truyền thống trong các nỗ lực của chúng tôi để chuẩn bị 
cho học sinh lên đại học. Ngoài các môn học chính truyền 
thống, CPAA còn mở các lớp Thiết Kế Kiến Trúc và Xây 
Dựng và Công Nghệ cung cấp cho học sinh cơ hội thiết kế 
và xây dựng các dự án sáng tạo. Chúng tôi tin tưởng vào 
việc xây dựng tương lai của mình bằng cách xây dựng các 
mối quan hệ bền vững và khuyến khích xây dựng cộng 
đồng. Học sinh tốt nghiệp Trường này có thể theo đuổi các 
chương trình đào tạo nghề ở cấp cao đẳng cộng đồng, các 
khóa đào tạo sau trung học ở các lĩnh vực liên quan hoặc 
trực tiếp tham gia lực lượng lao động trong một vị trí đào 
tạo kỹ thuật sơ cấp với khả năng đi làm. Đây là một trường 
All-School California Partnership Academy. Các Đối Tác và 
Cố Vấn Trong Cộng Đồng: The Crucible, East Bay Municipal 
Utilities District, Tradeswomen Inc, Sheet Metal Workers 
Local 104, Carpenters Local Union 2236, Unity Council.
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 Mandela Law & Public Service Academy at 

Fremont High School (10-12) 
4610 Foothill Boulevard, 94601 
510-434-5257  /  Cơ Sở #302 / Mã Lựa Chọn #5

Trường Mandela Law and Public Service Academy chuẩn 
bị cho học sinh lên đại học và đi làm trong ngành pháp 
luật và phục vụ chính phủ. Thông qua chương trình giảng 
dạy dựa trên dự án, mang tính tương tác, chú trọng học 
sinh, thực tập bắt buộc trong ngành, các chuyến dã ngoại 
và các diễn giả khách mời, học sinh học các kỹ năng 
nghiên cứu chuyên môn và tư duy phản biện. Học sinh 
Hastings Law phục vụ vai trò Tư Vấn Viên của Marshall 
Brennan Constitutional Literacy. Thực tập gồm có bảy 
ngày làm việc tại Sacramento by Youth and Government, 
Centerforce Youth Court, Berkeley Model United Nations, 
Planting Justice, Ashoka Youth Ventures, Center for Youth 
Development through Law tại UC Berkeley Law School 
(Boalt Hall), chương trình chống bạo hành đường phố 
Ella Baker Heal và Văn Phòng Thị Trưởng và Ban Học 
Đường Oakland. Đây là một trường All-School California 
Partnership Academy. Các Đối Tác và Cố Vấn Trong Cộng 
Đồng: Văn Phòng Thị Trưởng, Oakland Unified School 
Board, Angela Glover Blackwell and Policy Link, Chương 
Trình Hastings Law School Constitutional Literacy, Youth 
Law Works tại UC Berkeley Law School (Boalt Hall), 
Alameda County Commissioner Smiley, Women League 
of Voters, Phòng Giáo Dục Hạt Alameda, Tổ Chức Rose 
Foundation for Communities and the Environment.

Media Academy at Fremont High School (9-12) 
4610 Foothill Boulevard, 94601  
510-434-5257  /  Cơ Sở #302 / Mã Lựa Chọn #6

Một trường Lighthouse Academy có Chứng Nhận Học Tập 
Có Liên Kết (Linked Learning Certification) vào năm 2011, 
trường Media Academy chú trọng các nghề trong ngành 
phát thanh, truyền hình, nhiếp ảnh, internet, tạp chí, và 
báo. Học sinh sẽ tham gia các khóa học và hoạt động sẽ 
cho phép các em tiếp xúc với các lĩnh vực khác nhau trong 
ngành truyền thông và nội dung xây dựng từ năm này sang 
năm khác. Nhà Trường cung cấp cho học sinh khả năng 
tiếp cận nhiều trang thiết bị và công cụ truyền thông hiện 
đại cung cấp hoạt động đào tạo và các kỹ năng phù hợp 
trong các con đường đại học và nghề nghiệp trong tương 
lai của các em. Học sinh có cơ hội thể hiện khả năng sáng 
tạo và quan điểm của mình đồng thời học các kỹ năng, kỹ 
thuật quan trọng, và các nguyên tắc nền tảng của các môn 
truyền thông. Các chương trình sản xuất phát thanh, xuất 
bản và truyền hình của các em được sử dụng để thể hiện 
quan điểm của học sinh về các vấn đề liên quan đến cộng 
đồng của các em và áp dụng các kỹ năng tư duy của học 
sinh được tìm hiểu và củng cố thông qua chương trình 
giảng dạy kết hợp của Trường vào thực tiễn. Các Đối Tác 
và Cố Vấn Trong Cộng Đồng: YMCA, Whatdoyouwant2be.
org, Eye of the Tiger, Mills College, Alameda Newspaper 
Group, Howard Ruffner Photography, Fox-KTVU, KECG 
Public Radio, Yaccos.com, Writer’s Coach Connection, 
Youth Radio.
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 Life Academy of Health and Bioscience (6-12) 

2101 35th Avenue, 94601 
510-534-0282  
http://www.lifeacademyhighschool.org

Cơ Sở #335 / Mã Lựa Chọn #15

Trường Life Academy là một Trường Cộng Đồng Dịch Vụ 
Hoàn Chỉnh nhỏ từ lớp 6 - lớp 12 trong trung tâm của quận 
Fruitvale. Trường Life Academy được thiết kế đặc biệt để 
hỗ trợ những học sinh nào quan tâm đến khoa học, y khoa 
và sức khỏe. Bạn có từng mơ đến việc giúp đỡ mọi người 
bằng cách làm việc trong những nghề có lương cao trong 
lĩnh vực y tế hay không? Ngành chăm sóc sức khỏe là 
ngành đứng thứ hai tại Oakland và dự kiến sẽ trở thành 
một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong thế hệ 
tiếp theo. Nếu bạn muốn trở thành bác sĩ, y tá hay chuyên 
gia y tế thì đây là ngôi trường dành cho bạn! Chúng tôi cam 
kết cải thiện các cơ hội để học sinh Oakland xuất sắc trong 
các lĩnh vực khoa học, y khoa và sức khỏe. Hãy đến tham 
gia cùng chúng tôi để trở thành một thành viên của trường 
Life Academy ở đó chúng tôi đang thay đổi diện mạo của 
ngành chăm sóc sức khỏe, từng học sinh một!

Đồng Phục: Học Sinh Sơ Trung phải mặc đồng phục Life 
Academy hàng ngày. Đồng phục gồm có áo polo đen có 
logo của trường, áo phông của trường, và/hoặc áo có mũ 
của Life Academy. Đồng phục được mua từ trường trong 
quá trình đăng ký. Ở trung học, chúng tôi không bắt buộc 
mặc đồng phục, nhưng học sinh phải tuân thủ quy định 
quần áo của nhà trường có nghĩa là học sinh phải ăn mặc 
chuyên nghiệp trong mọi hoạt động thực tập và thuyết trình.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Trạm 
Fruitvale BART nằm cách trường 4 dãy nhà và chỉ cách 
trạm BART một quãng ngắn trên tuyến AC Transit 54 đến 
trường. Trường Life Academy nằm ngay trên các tuyến 
AC Transit 54 và 40. Tuy nhiên, trường cách các tuyến AC 
Transit 1, 20, 21, và 39 một quãng đi bộ rất ngắn.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:15 sáng đến 3:30 chiều, 
tan học sớm vào các ngày thứ Tư lúc 12:45 chiều. Chương 
Trình Ngày Học Kéo Dài của chúng tôi hoạt động từ 3:30 
chiều đến 5:30 chiều.
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 Madison Park Upper Campus (Madison) (6-10) 

400 Capistrano Drive, 94603 
510-636-2701  
http://www.ousd.k12.ca.us/madison

Cơ Sở #215 / Mã Lựa Chọn #43

Trường Madison Middle School nổi bật vì nhiều lý do. 
Chúng tôi là một trong các mô hình Trường Cộng Đồng 
Dịch Vụ Hoàn Chỉnh của Học Khu, có nghĩa là chúng tôi có 
khả năng đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh và gia đình 
đến với trường Madison. Chúng tôi có điểm API cao nhất 
trong số tất cả các trường sơ trung ở Đông Oakland, ở mức 
722 vào năm 2011. Chúng tôi đã đạt được những kết quả 
có thể đánh giá được cùng với các học sinh xuất sắc và 
các vận động viên học sinh của chúng tôi. Chúng tôi có tổ 
chức một mô hình ngày học kéo dài, thu hút học sinh tham 
gia hoạt động học tập tích cực từ 8:00 sáng đến 3:45 chiều: 
Chúng tôi cũng tổ chức một chương trình ngoài giờ thú vị, 
từ 3:45 chiều đến 6:00 tối, bao gồm các cơ hội phụ đạo và 
rèn luyện kỹ năng. Madison có một phòng khám sức khỏe 
tại trường và một máy tính cho mỗi học sinh trong từng 
lớp học. Nếu quý vị đang tìm kiếm một khuôn viên trường 
đáp ứng nhu cầu của học sinh toàn diện và các gia đình, 
hãy hoàn thiện bằng một trải nghiệm giáo dục xuất sắc và 
tập thể cán bộ nhân viên vững mạnh một cách nhất quán, 
Madision là ngôi trường dành cho quý vị. Madison Campus 
sẽ mở khối lớp chín vào mùa thu năm 2013. Chúng tôi sẽ 
thêm một trình độ cấp lớp trung học mỗi năm cho đến khi 
chúng tôi có được lớp tốt nghiệp đầu tiên vào năm 2017! 
Học sinh sẽ có cơ hội hoàn thành chương trình giảng dạy 
A-G giúp các em đủ điều kiện vào học trong hệ thống UC. 
Học sinh cấp trung học cũng sẽ tiếp xúc với các khóa học 
cả ở lĩnh vực thương mại lẫn nghệ thuật để hỗ trợ chuẩn bị 
học đại học và đi làm.

Đồng Phục: Đồng phục của trường Madison là áo polo của 
trường với một màu khác nhau cho mỗi trình độ cấp lớp: 
học sinh lớp sáu mặc áo polo màu trắng, học sinh lớp bảy 
mặc áo polo màu xám, và học sinh lớp tám mặc áo polo 
màu vàng. Có thể mua áo polo đồng phục tại văn phòng 
chính.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Tuyến AC 
Transit 45 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:00 sáng đến 3:45 chiều

Business and Finance Pathway at Madison Park
Digital Design Pathway at Madison Park 
400 Capistrano Drive, 94603 
510-636-2701  /  Cơ Sở #215 / Mã Lựa Chọn #44

Trường Madison Park Business and Arts Academy kết nối 
các học sinh trung học với thế giới các dịch vụ tài chính, 
kinh doanh và nghệ thuật kỹ thuật số, cung cấp một chương 
trình giảng dạy bao hàm nội dung tài chính và tín dụng, 
hoạch định tài chính, tài chính toàn cầu, chứng khoán, kế 
toán, và các cơ hội nghề nghiệp trong ngành thiết kế web, 
sản xuất video kỹ thuật số và các lĩnh vực khác trong môi 
trường làm việc kỹ thuật số ngày càng mở rộng.
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 McClymonds High School (9-12) 

2607 Myrtle Street, 94607 
510-879-3033  
http://www.ousd.k12.ca.us/mcclymonds

Cơ Sở #303 / Mã Lựa Chọn #7

Được thành lập vào năm 1915, trường McClymonds High 
School là trường lâu đời thứ ba tại Oakland và là trường 
trung học duy nhất được Học Khu Thống Nhất Oakland 
điều hành tại Tây Oakland. McClymonds là một Trường 
Cộng Đồng Dịch Vụ Hoàn Chỉnh chuẩn bị cho các học sinh 
tích cực, những học sinh có khả năng giao tiếp hiệu quả, 
và những nhà lãnh đạo cộng đồng để sẵn sàng học đại học 
và đi làm thông qua một chương trình giảng dạy nghiêm túc 
cung cấp các khóa học xếp lớp nâng cao ở các lớp 10 đến 
12. Các ưu điểm của trường chúng tôi gồm có những sự 
hợp tác mạnh mẽ với các tổ chức trong cộng đồng có lịch 
sử đầu tư vào cộng đồng học đường, bao gồm một ban cố 
vấn và một hiệp hội cựu học sinh tích cực. Một nỗ lực mạnh 
mẽ gần đây để hỗ trợ việc chuẩn bị học đại học cũng dẫn 
đến 80 phần trăm học sinh tốt nghiệp của chúng tôi được 
nhận vào đại học. Trường McClymonds cung cấp nhiều 
chương trình đa dạng trong năm học, bao gồm phụ đạo, 
các khóa học chuẩn bị đại học và đi làm, tư vấn đồng cấp, 
đa phương tiện, thư viện, nghệ thuật trực quan và âm nhạc, 
xuống đến chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo ở thanh 
niên, tranh luận, sức khỏe và giáo dục dành cho phụ huynh. 
Chúng tôi cung cấp cho học sinh và các gia đình nhiều 
chương trình và dịch vụ xã hội khác nhau thông qua sự hợp 
tác của chúng tôi với Alternatives in Action.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 3:30 chiều

Project Lead the Way at McClymonds High School 
(9-12) 
2607 Myrtle Street, 94607 
510-879-3033  /  Cơ Sở #303 / Mã Lựa Chọn #8

Project Lead the Way (PLTW) là một tổ chức phi lợi nhuận 
quốc gia có hợp tác với các trường sơ trung và trung học 
để thực hiện một chương trình giảng dạy, được phát triển 
và truyền đạt bởi các giáo viên mà trường đã đào tạo chú 
trọng đến kinh nghiệm thực tiễn về Khoa Học, Công Nghệ, 
Kỹ Thuật và Toán Học (STEM) và các môn khoa học y sinh 
trong một nỗ lực chuẩn bị cho học sinh thành công trong 
học tập và nghề nghiệp ở các ngành này. PLTW nhắm đến 
mục tiêu khuyến khích một nhóm học sinh ngày càng đa 
dạng cân nhắc nghề kỹ sư trong một nỗ lực giúp Hoa Kỳ 
cạnh tranh có lợi trong nền kinh tế toàn cầu. Phương pháp 
của PLTW, sử dụng hoạt động học tập dựa trên hoạt động, 
đề án và vấn đề, chú trọng đến các dự án thực tiễn có các 
ứng dụng trong đời thực. Chương trình giảng dạy đảm bảo 
môn toán và khoa học được phù hợp và cố gắng giúp học 
sinh hiểu được cách áp dụng các kỹ năng học ở lớp vào 
đời sống hàng ngày. Các Đối Tác và Cố Vấn Trong Cộng 
Đồng: Con đường này được tài trợ và hỗ trợ bởi Chevron 
Corporation.

Engineering Academy at McClymonds High School 
(9-12) 
2607 Myrtle Street, 94607 
510-879-3033  /  Cơ Sở #303 / Mã Lựa Chọn #9

Trường McClymonds Engineering Academy (MEA) là một 
con đường hỗ trợ sự phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21 
(cả về liên nhân lẫn về kỹ thuật), cho phép học sinh tiếp xúc 
với các nghề nghiệp liên quan đến hệ thống STEM, và tăng 
cường sự tham gia hoạt động và phục vụ cộng đồng thông 
qua một chuỗi khóa học kết hợp chuyên sâu ở tất cả các 
ngành. Tầm nhìn của MEA là trở thành một học viện thống 
nhất hoàn toàn cung cấp cho cộng đồng Tây Oakland khả 
năng tiếp cận và cơ hội tiếp xúc các lĩnh vực không ngừng 
mở rộng của hệ thống STEM đồng thời thúc đẩy nguồn vốn 
văn hó và tổ chức đã có của Tây Oakland.
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 Oakland High School (9-12) 

1023 MacArthur Boulevard, 94610 
510-874-3676  
http://www.ousd.k12.ca.us/oaklandhigh

Cơ Sở #304 / Mã Lựa Chọn #10

Mục tiêu của trường Oakland High School là cung cấp một 
nền giáo dục hoàn hảo cho mọi học sinh trong một môi 
trường an toàn để mỗi học sinh có một nền tảng để theo 
đuổi sự phát triển cá nhân và xã hội và đạt thành tích học 
tập cao. Chúng tôi cung cấp một chương trình chuẩn bị đại 
học chất lượng cao và thường xuyên gửi các học sinh tốt 
nghiệp đến các trường đại học công lập và tư thục danh 
tiếng. Nhiều học sinh của chúng tôi tiếp tục theo học một 
trường đại học bốn năm. Một ưu điểm khác của trường 
chúng tôi là chương trình lãnh đạo của học sinh. Trường 
Oakland High School là nơi học sinh có thể phát triển các 
kỹ năng để trở thành các nhà lãnh đạo trong thế hệ của 
mình. Chúng tôi có một lớp chính quyền học sinh và kỹ 
năng lãnh đạo của học sinh không chỉ lập kế hoạch các 
hoạt động mà còn giúp nhà trường lập ra các chính sách. 
Học sinh của trường Oakland High cũng sẽ có cơ hội bày 
tỏ tinh thần học tập của mình bằng cách tham gia các hoạt 
động, các câu lạc bộ và các hoạt động thể thao liên trường. 
Tất cả học sinh tham dự các chương trình về nguồn và thi 
đua và cũng có trên bốn mươi câu lạc bộ và tổ chức học 
sinh. Trường Oakland High School cũng là một trong ba 
trường trung học trong học khu cung cấp các dịch vụ dành 
cho Học Sinh Mới Là Người Học Tiếng Anh. Những dịch 
vụ này bao gồm: hỗ trợ học sinh để có thể nắm bắt và hiểu 
được nội dung theo trình độ cấp lớp của mình; hỗ trợ khả 
năng tiếp thu tiếng Anh; một trình tự khóa học giúp học sinh 
đáp ứng các yêu cầu đầu vào đại học; và sự hỗ trợ chuyên 
biệt hóa dành cho học sinh và các gia đình để giúp hiểu 
được và tham gia Hệ Thống Giáo Dục Hoa Kỳ.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: 
57-MacArthur Corridor, Tuyến Bổ Sung 657 Oakland High, 
và Tuyến 18-Park Blvd phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:15 sáng đến 3:15 chiều

Environmental Science Academy at Oakland High 
School (10-12) 
1023 MacArthur Boulevard, 94610 
510-874-3676  /  Cơ Sở #304 / Mã Lựa Chọn #12

Trường Environmental Science Academy tại Oakland 
High School cung cấp một chương trình School-to-Career 
Partnership Academy cho học sinh lớp 10, 11 và 12. 
Chương trình này cung cấp hoạt động chuẩn bị học tập 
mạnh mẽ ở môn Khoa Học, Toán và tiếng Anh. Trường 
này sẽ chuẩn bị cho học sinh theo đuổi các nghề nghiệp 
kỹ thuật và dịch vụ khác nhau trong các môn khoa học môi 
trường. 

Project Lead the Way at Oakland High School (10-12) 
1023 MacArthur Boulevard, 94610 
510-874-3676  /  Cơ Sở #304 / Mã Lựa Chọn #13

Project Lead the Way (PLTW) là một tổ chức phi lợi nhuận 
quốc gia có hợp tác với các trường sơ trung và trung học 
để thực hiện một chương trình giảng dạy, được phát triển 
và truyền đạt bởi các giáo viên đã được đào tạo chú trọng 
đến kinh nghiệm thực tiễn về Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ 
Thuật và Toán Học (STEM) trong một nỗ lực chuẩn bị cho 
học sinh thành công trong học tập và nghề nghiệp ở các 
ngành này. PLTW nhắm đến mục tiêu khuyến khích một 
nhóm học sinh ngày càng đa dạng cân nhắc nghề kỹ sư 
trong một nỗ lực giúp Hoa Kỳ cạnh tranh có lợi trong nền 
kinh tế toàn cầu. Phương pháp của PLTW là sử dụng hoạt 
động học tập dựa trên hoạt động, đề án và vấn đề, chú 
trọng đến các dự án thực tiễn và áp dụng chúng vào đời 
thực. Chương trình giảng dạy đảm bảo môn toán và khoa 
học được phù hợp và cố gắng giúp học sinh hiểu được 
cách áp dụng các kỹ năng học ở lớp vào đời sống hàng 
ngày.

Public Health Academy at Oakland High School (10-12) 
1023 MacArthur Boulevard, 94610 
510-874-3676  /  Cơ Sở #304 / Mã Lựa Chọn #14

Trường Public Health Academy của Oakland High School 
là một chương trình ba năm tập trung vào sự nghiêm túc 
trong học tập và hoạch định giáo dục nhắm đến các nghề 
trong lĩnh vực y tế và chính sách. Các vấn đề y tế gồm có 
các vấn đề xã hội, pháp luật, y tế và kinh tế phức tạp và liên 
quan với nhau. Học sinh tốt nghiệp trường Public Health 
Academy sẽ phát triển và thực hiện các biện pháp can thiệp 
để cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe và giáo dục của 
các cộng đồng của mình, đồng thời được giới thiệu đến lĩnh 
vực y tế và chính sách đang phát triển.100% 
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 Visual Arts & Academics Magnet Program at Oakland 

High School (10-12) 
1023 MacArthur Boulevard, 94610 
510-874-3676  /  Cơ Sở #304 / Mã Lựa Chọn #11

Chương trình Visual Arts & Academics Magnet Program tại 
Oakland High School, được gọi là VAAMP, là một “Trường 
trong trường học” danh tiếng. Từ năm 1991, VAAMP đã thu 
hút học sinh bằng chương trình mạnh mẽ chú trọng nghệ 
thuật trực quan và chuẩn bị đại học. Chương trình này rất 
rộng, nhưng nghiêm túc, để học sinh phát triển các kỹ năng 
và kiến thức cần thiết để chọn đúng nghề và chọn đúng 
chương trình sau trung học. Học sinh sẽ chọn các khóa 
nghệ thuật từ lĩnh vực mình thích bao gồm mỹ thuật, bích 
họa, thiết kế thời trang, và nhiếp ảnh.

Oakland Technical High School (9-12) 
4351 Broadway, 94611 
510-450-5400  
http://oaklandtech.com

Cơ Sở #305 / Mã Lựa Chọn #16

Trong một môi trường thanh bình và tôn trọng mọi người, 
tất cả học sinh của trường sẽ tiếp thu các kỹ năng cần thiết 
để trở thành những công dân có ích và người học suốt 
đời. Trường Oakland Technical High School (thường được 
gọi là “trường Tech”) nằm trên diện tích 13 mẫu anh ở Bắc 
Oakland. Có tổng cộng 77 phòng học, một thư viện, năm 
phòng máy tính, và một phòng khám sức khỏe. Trường 
Oakland Tech có lịch sử lâu đời trong việc cung cấp các 
chương trình đổi mới, nghiêm túc và hỗ trợ, và tiếp tục nỗ 
lực cải thiện các chương trình của mình. Tầm nhìn của 
chúng tôi đối với Oakland Tech là tất cả học sinh, cán bộ 
nhân viên và phụ huynh hợp tác với nhau và giao tiếp một 
cách tôn trọng trong một môi trường thanh bình, an toàn và 
sạch sẽ. Chúng tôi có mở các chương trình học thuật và 
chuyên môn hóa khác nhau, bao gồm Sức Khỏe, Kỹ Thuật, 
Máy Tính, Thời Trang PAIDEIA, và Nghệ Thuật Trình Diễn.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến AC Transit 
12, 51A, 634, 651, 657, 662, và 696 phục vụ trường chúng 
tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 3:30 chiều, 
thứ Tư thứ hai và thứ ba mỗi tháng chúng tôi tan trường 
sớm lúc 1:05 chiều.

Computer Academy at Oakland Technical High School 
(10-12) 
4351 Broadway, 94611 
510-879-3050  /  Cơ Sở #305 / Mã Lựa Chọn #18

Trường Computer Science and Technology Academy tại 
Oakland Technical High School dành cho các học sinh nào 
thích sử dụng máy tính, muốn tìm hiểu thêm về chúng, và/
hoặc quan tâm đến việc phát triển một nghề nghiệp trong 
ngành máy tính đang mở rộng nhanh chóng. Học sinh của 
chúng tôi tiếp thu các kỹ năng và khái niệm ở các lĩnh vực 
như lập trình máy tính bằng JAVA và SQL, mạng máy tính, 
lập mô hình dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế trang 
Web, ứng dụng máy tính, và đồ họa máy tính. Chương trình 
của chúng tôi thử thách học sinh để vượt những kỳ vọng 
của các em.
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 BioTech Academy at Oakland Technical High School 

(10-12) 
4351 Broadway, 94611 
510-879-3050  /  Cơ Sở #305 / Mã Lựa Chọn #19

Trường BioTech Academy giúp thanh thiếu niên định hướng 
thành công trong các lĩnh vực làm việc, học tập và đời sống 
đồng thời đào tạo cụ thể cho các em để đảm nhận các vị 
trí kỹ thuật trong ngành khoa học sinh học, một ngành phát 
triển cung cấp những việc làm lương cao và cơ hội thăng 
tiến nghề nghiệp và tiếp tục học lên cao sau trung học.

Engineering Academy at Oakland Technical High 
School (10-12) 
4351 Broadway, 94611 
510-879-3050  /  Cơ Sở #305 / Mã Lựa Chọn #20

Trường Engineering Academy tại Oakland Technical High 
School cung cấp một chương trình giảng dạy đổi mới và 
nghiêm túc, dựa trên đề án dành cho học sinh nào quan 
tâm đến toán học và khoa học. Mục tiêu của trường là học 
sinh thành thạo các môn vật lý và cơ khí bằng cách theo 
học các khóa kết hợp độc đáo giữa các môn học thuật và 
hướng nghiệp.

Fashion, Art & Design Academy at Oakland Technical 
High School (10-12) 
5263 Broadway Terrace, 94618 
510-654-7116  /  Cơ Sở #305 / Mã Lựa Chọn #21

Trường Fashion Art and Design Academy (FADA) kết hợp 
nghệ thuật vào chương trình giảng dạy chính để cung cấp 
phương pháp học tập sáng tạo, thực tiễn. Chương trình 
này cũng được thiết kế để củng cố sự phát triển của học 
sinh như những người biết tư duy phản biện, những cá 
nhân biết tự nhận thức, và những thành viên tích cực trong 
cộng đồng. Chìa khóa của công tác này là sự chú trọng 
đến những hoạt động hợp tác với gia đình và cộng đồng và 
phát triển tiếng nói và trách nhiệm của học sinh. Tại FADA, 
các ưu tiên học tập là khả năng đọc viết của học sinh, các 
kỹ năng tư duy phản biện, sự tự nhận thức, và sự tham 
gia hoạt động trong cộng đồng. Học sinh nào thành thạo 
và thoải mái với ngôn ngữ viết và nói, công nghệ, văn hóa 
đương đại, sự đa dạng, lịch sử, truyền thông, toán học, 
khoa học, nghệ thuật, và môi trường sẽ thể hiện khả năng 
đọc viết tại FADA. Chúng tôi dạy học sinh tiếp thu kiến 
thức cốt lõi này và sử dụng kiến thưc đó để phản xạ, ứng 
dụng và hành động. Cán bộ nhân viên của chúng tôi, kết 
hợp với các gia đình và cộng đồng, giúp hướng dẫn và 
hỗ trợ sự phát triển của học sinh như những người học 
và công dân có trách nhiệm. FADA có các lớp dạy thiết kế 
thời trang, nghệ thuật trực quan, và thiết kế đồ họa dành 
cho học sinh lớp 10 - 12. Trường chúng tôi kết hợp nhiều 
chuẩn mực của phong trào cải cách trung học, chẳng hạn 
như tạo ra một không khí thân mật, giống như gia đình, kết 
hợp dạy học và dạy nghề, và thành lập các mối quan hệ 
hợp tác kinh doanh. Chương trình ba năm này cung cấp 
cho học sinh một chương trình giảng dạy dựa trên đề án, 
một chương trình tư vấn, các diễn giả trong lớp học, các 

chuyến dã ngoại, và tìm hiểu các lựa chọn đại học và nghề 
nghiệp thông qua thực tập. Trường Oakland Tech sẽ mở 
rộng để bao gồm chi nhánh Far West như một trường vệ 
tinh Fashion Art and Design Academy trong năm học 2012-
13. Học sinh tại Oakland Tech sẽ có lựa chọn theo học tại 
trường Fashion Art and Design Academy ở chi nhánh Far 
West.

Health Academy at Oakland Technical High School 
(10-12) 
4351 Broadway, 94611 
510-879-3050  /  Cơ Sở #305 / Mã Lựa Chọn #17

Trường Oakland Tech Health and Bioscience Academy đã 
và đang giúp học sinh chuẩn bị cho các nghề trong lĩnh vực 
sức khỏe và sinh học từ năm 1984. Chúng tôi có các mối 
quan hệ hợp tác tích cực với các bệnh viện địa phương, 
các tổ chức dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và các trường 
chuyên nghiệp cung cấp cơ hội tham gia các chuyến dã 
ngoại, các diễn giả khách mời, tư vấn đại học cho học sinh, 
thực tập, và các dự án phục vụ liên quan đến chăm sóc sức 
khỏe. Sự thành công của chúng tôi như một chương trình 
và sự hợp tác của chúng tôi với ngành chăm sóc sức khỏe 
đã được xây dựng dựa trên sự kết hợp một tập thể học 
sinh đa dạng xung quanh một lợi ích chung về sức khỏe 
của cộng đồng chúng tôi.
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 Skyline High School (9-12) 

12250 Skyline Boulevard, 94619 
510-482-7109  
http://www.ousd.k12.ca.us/skyline

Cơ Sở #306 / Mã Lựa Chọn #22

Trường Skyline High School là một trường trung học tổng 
hợp nằm trên một khuôn viên trong rừng trong khu vực 
Oakland hills. Nhà trường nổi tiếng về sự đa dạng các hoạt 
động học thuật cộng đồng học tập nhỏ và các con đường 
nghề nghiệp, các hoạt động điền kinh, nghệ thuật trình diễn 
nổi tiếng, và vô số chương trình hoạt động do tập thể học 
sinh tài trợ. Trường Skyline có chứng nhận của Western 
Association of Schools and Colleges (Hiệp Hội Các Trường 
Học và Cao Đẳng Miền Tây).

Đồng Phục: Không có đồng phục

Computer Science and Technology Academy at Skyline 
High School (10-12) 
12250 Skyline Boulevard, 94619 
510-482-7109  /  Cơ Sở #306 / Mã Lựa Chọn #25

Trường Computer Science and Technology Academy tại 
Skyline High School cung cấp một nền tảng vững chắc 
cho các học sinh nào muốn học nâng cao trong lĩnh vực 
khoa học máy tính hoặc các hệ thống thông tin máy tính, 
các công việc sơ cấp trong công nghệ văn phòng sử dụng 
kỹ năng xử lý văn bản, bảng tính, cơ sở dữ liệu, đồ họa, 
và viễn thông, sửa chữa phần cứng, và quản lý mạng. 
Chương trình này chú trọng thiết kế web, đa phương tiện, 
lập trình, và sản xuất video.

Education Academy at Skyline High School (10-12) 
12250 Skyline Boulevard, 94619 
510-482-7109  /  Cơ Sở #306 / Mã Lựa Chọn #26

Trường Education Academy tại Skyline High School là một 
chương trình ba năm dành cho học sinh nào muốn theo 
đuổi các nghề trong ngành giáo dục, bao gồm giảng dạy. 
Học sinh cũng tiếp thu các kỹ năng và kiến thức cần thiết 
để được chứng nhận làm trợ giảng và chăm sóc trẻ.

Green Energy Academy at Skyline High School (10-12) 
12250 Skyline Boulevard, 94619 
510-482-7109  /  Cơ Sở #306 / Mã Lựa Chọn #27

Tầm nhìn của Green Energy Academy là cung cấp cho học 
sinh cơ hội thành công trong ngành năng lượng xanh và 
quá trình giáo dục về năng lượng xanh sau trung học bằng 
cách mang lại cho các em một trải nghiệm giáo dục toàn 
diện gồm có các hoạt động học tập hấp dẫn và nghiêm 
túc và hoạt động học tập thực tiễn. Học sinh sẽ có lợi từ 
phương pháp dạy học tập thể đối với hoạt động học tập 
dựa trên vấn đề. Học sinh tốt nghiệp Trường này có thể 
theo đuổi các chương trình đào tạo nghề ở cấp cao đẳng 
cộng đồng, các khóa đào tạo sau trung học ở lĩnh vực năng 
lượng xanh, hoặc trực tiếp tham gia lực lượng lao động 
trong một vị trí đào tạo kỹ thuật sơ cấp với khả năng đi 
làm. 

Performing Arts Academy at Skyline High School (9-12) 
12250 Skyline Boulevard, 94619 
510-482-7109  /  Cơ Sở #306 / Mã Lựa Chọn #23

Trường Skyline High School Performing Arts Academy 
năng động này được thiết kế để phát triển và nâng cao kỹ 
năng và kiến thức của học sinh nào có quan tâm nghiêm 
túc và tài năng ở các lĩnh vực kịch nghệ, âm nhạc vocal/
nhạc cụ, và/hoặc khiêu vũ.

Sports and Exercise Science Academy at Skyline High 
School (10-12) 
12250 Skyline Boulevard, 94619 
510-482-7109  /  Cơ Sở #306 / Mã Lựa Chọn #28

Trường Sports and Exercise Science Academy tại Skyline 
High School cung cấp một chương trình giảng dạy thử 
thách được thiết kế để chuẩn bị cho học sinh bước vào các 
lĩnh vực chuyên môn liên quan đến thể thao và rèn luyện 
sức khỏe. Trọng tâm của chúng tôi là ở phương pháp khoa 
học đối với ngành thể thao và rèn luyện thể lực, giúp học 
sinh xây dựng một cơ sở kiến thức khoa học sẽ chuẩn bị 
cho các em học sau trung học ở các môn thể thao và rèn 
luyện sức khỏe. Chúng tôi mong được cung cấp cho học 
sinh những trải nghiệm làm việc chính thống và chuyên 
nghiệp trong các ngành này. Mục tiêu của chúng tôi đối với 
học sinh tốt nghiệp trường Sports and Exercise Science 
Academy là các em sẽ được chuẩn bị để đậu kỳ thi chứng 
nhận về đào tạo cá nhân và có thể bắt đầu đi làm ngay 
trong lĩnh vực sức khỏe và rèn luyện thể lực hoặc bước vào 
một chương trình đại học.
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 Sojourner Truth Independent Study (K-12) 

8251 Fontaine Street, 94605 
510-729-4308

Chương trình Sojourner Truth Academy Independent Study 
là một chương trình thay thế tự nguyện được thiết kế 
để nâng cao sự thành công của học sinh trong Học Khu 
Thống Nhất Oakland. Là một chương trình thay thế cho môi 
trường lớp học truyền thống, các phương pháp và chiến 
lược giảng dạy của chúng tôi là có một không hai. Chương 
trình của mỗi học sinh sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu, 
lịch học và cách học của từng học sinh. Chúng tôi cố gắng 
hết sức để tạo ra một môi trường tạo điều kiện, hỗ trợ dựa 
trên mối quan hệ 1:1 của chúng tôi với giáo viên. Trong 
chương trình Sojourner Truth Independent Study, thế giới 
là phòng học của chúng tôi! Vì mỗi học sinh có lịch học linh 
hoạt, việc sử dụng các cơ quan công cộng khác nhau có 
thể làm giàu chương trình giảng dạy cơ bản thông qua, ví 
dụ như, ghi danh đồng thời vào các trường cao đẳng cộng 
đồng hoặc các trường dành cho người lớn. Học sinh cũng 
sẽ có cơ hội tham gia các khóa học trực tuyến thông qua 
Cyber High, một phần mới kết hợp của chương trình của 
chúng tôi. Vì hầu hết bài làm trong chương trình của chúng 
tôi được hoàn thành ở nhà, phụ huynh đóng vai trò rất quan 
trọng trong sự thành công của học sinh Independent Study. 
Học sinh phải hoàn thành tối thiểu năm giờ làm bài tập về 
nhà mỗi khóa, mỗi tuần. Các tiêu chuẩn của tiểu bang được 
tuân thủ chặt chẽ và sách giáo khoa và hướng dẫn của học 
khu được sử dụng. Nhiều học sinh thấy rằng bài vở của 
chúng tôi khó hơn của trường trung học truyền thống. Các 
học sinh thành công nhất của chúng tôi là những em có 
kỹ năng quản lý thời gian phát triển cao, thói quen học tập 
hợp lý, và các kỹ năng đọc vững chắc. Tuy nhiên, chúng 
tôi đang trong quá trình điều chỉnh chương trình của mình 
để đáp ứng nhu cầu của các học sinh nào có các kỹ năng 
đọc viết rất thấp và/hoặc các học sinh nào sẽ cần được 
phụ đạo để tiếp cận chương trình giảng dạy trực tuyến của 
Cyber High. Để mang lại cho học sinh một lựa chọn khác 
trong khuôn khổ chương trình Independent Study (Tự Học), 
chúng tôi cũng cung cấp một phương hướng khác để tốt 
nghiệp, chương trình AdvancePath. AdvancePath là một 
chương trình trực tuyến toàn diện. Các lớp có cấu trúc hơn 
và cung cấp sự hỗ trợ cao hơn. Ngoài ra, các khóa học 
được kết hợp với công nghệ và đáp ứng các yêu cầu A-G.
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 MetWest (9-12) 

1100 Third Avenue, 94606 
510-451-5902  
http:/www.ousd.k12.ca.us/metwest

Cơ Sở #338 / Mã Lựa Chọn #29

Tại MetWest, bạn sẽ không tìm thấy những thứ nhất định 
mà bạn có thể mong chờ ở một trường trung học, như 
tủ đồ, lịch reng chuông bảy tiết, hay những người trong 
hành lang mà bạn không biết. Thay vào đó bạn sẽ có cơ 
hội được công nhận là con người thực sự của mình, và là 
một phần của một cộng đồng học đường vững chắc, có 
thực, và tôn trọng nhau. MetWest là một trường nhỏ dành 
cho học sinh nào sẵn sàng nỗ lực vì hạnh phúc của mình 
và hạnh phúc của cộng đồng, và chủ động giúp thiết kế 
chương trình giáo dục của mình. Điều này có nghĩa là bạn 
không cần phải có toàn điểm A ở sơ trung. Nhiều học sinh 
đến với trường MetWest và đi từ điểm F lên điểm A. Có 
nghĩa là bạn cần phải sẵn sàng khám phá một thế giới lớn 
hơn và vượt mức từng có trước đây. Chúng tôi yêu cầu bạn 
có thái độ nghiêm túc hơn đối với những sở thích của mình, 
việc học của mình, và tương lai của mình, và học cách kết 
nối với mọi dạng người. Học sinh MetWest dành ra phần 
lớn các ngày thứ Ba và thứ Năm tại các tổ chức và doanh 
nghiệp trên khắp khu vực Bay Area để khám phá sở thích 
của mình thông qua các hoạt động thực tập. Tại trường, 
học sinh học tập trong các lớp nhỏ với giáo viên/tư vấn viên 
là những người biết rõ các em và các bạn, giống như một 
gia đình. Chương trình giảng dạy chú trọng vào việc tìm 
hiểu tại sao thế giới lại như thế này và bạn có thể thay đổi 
thế giới bằng cách nào. Học sinh bắt đầu thay đổi thế giới 
trong khi học tại MetWest bằng cách tham gia chỉ đạo tại 
trường và thiết kế các dự án đời thực trong cộng đồng và 
trong các hoạt động thực tập. Hầu hết học sinh của chúng 
tôi cũng theo học một lớp tại Laney Community College 
trong khi học trung học và học sinh tốt nghiệp của MetWest 
có điểm vào đại học rất cao. Học sinh tốt nghiệp năm học 
2006-2010 của chúng tôi đã ghi danh học ở các trường 
đại học bốn năm với tỉ lệ cao hơn hai lần so với tỉ lệ bình 
quân toàn quốc trong số các trường phục vụ nhóm dân của 
chúng tôi và 70 phần trăm học sinh tốt nghiệp của chúng tôi 
đã học cao đẳng hai năm sau trung học, cao hơn mức bình 
quân đối với tất cả các trường trong nước! Tìm hiểu thêm 
tại www.metwest.org. Tất cả học sinh sẽ tham gia chương 
trình Social Entrepreneurship Pathway.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC transit 62, 11, 1, 40, 18, và 14 phục vụ trường chúng 
tôi. Trường chúng tôi cũng nằm trong khoảng cách đi bộ từ 
Trạm Lake Merritt BART.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:30 sáng đến 3:00 chiều
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 Oakland International High School (9-12) 

4521 Webster Street, 94609 
510-597-4287  
http://www.oaklandinternational.org

Cơ Sở #353 / Mã Lựa Chọn #30

Nhiệm vụ của trường Oakland International High School 
(OIHS) là cung cấp cho học sinh mới nhập cư một chương 
trình giáo dục có chất lượng cao, chú trọng tiếp thu tiếng 
Anh và chuẩn bị đại học. Học sinh tại OIHS nói trên hai 
mươi bốn ngôn ngữ và đến từ trên 32 quốc gia. Chúng tôi 
cung cấp dịch vụ phụ đạo, dự bị CAHSEE, can thiệp môn 
toán, đạp xe, bóng đá, làm vườn, và các lớp nhiếp ảnh 
trong chương trình ngoài giờ của chúng tôi. OIHS cũng mở 
các lớp tiếng Anh và máy tính miễn phí cho phụ huynh bốn 
ngày mỗi tuần.

Đồng Phục: Không có đồng phục

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Các tuyến 
AC Transit 1, 1R, 51, 657, 57 phục vụ trường chúng tôi.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: 8:20 sáng đến 3:30 chiều

Multimedia Academy at Oakland International High 
School (10-12) 
4521 Webster Street, 94609 
510-879-2142

Trường Oakland International High School là một trường 
trung học công lập nhỏ dành cho Người Học Tiếng Anh 
là người mới nhập cư. Tất cả học sinh của chúng tôi đã 
nhập cư Hoa Kỳ trong vòng bốn năm vừa qua. Trường 
Multimedia Academy của chúng tôi được thiết kế để cung 
cấp các kỹ năng công nghệ và truyền thông cơ bản và 
nâng cao học sinh ở lớp 10-12, là các em trước đây có ít 
hoặc không có kinh nghiệm về giáo dục chính thức hay 
truyền thông mới. Tất cả giáo viên của chúng tôi sử dụng đa 
phương tiện để giúp học sinh học tiếng Anh đồng thời dạy 
các em những kỹ năng cần thiết để học lên cao hoặc tìm cơ 
hội việc làm trong các lĩnh vực truyền thông, nghệ thuật và 
công nghệ. Các Đối Tác và Cố Vấn Trong Cộng Đồng: OTX 
West, Refugee Transitions, Katahdin Productions, Bay Area 
Video Coalition, Laney College, Media Enterprise Alliance.

Street Academy (9-12) 
417 29th Street, 94609 
510-874-3630  
http://www.oaklandstreetacademy.org

Cơ Sở #313 / Mã Lựa Chọn #313

Trường Oakland Emiliano Zapate Street Academy là một 
trường trung học thay thế mà, trong ba mươi lăm năm qua, 
đã và đang phục vụ các học sinh có xuất thân đa văn hóa, 
nhiều em có nguy cơ thất bại trước khi đến với trường 
chúng tôi. Street Academy cung cấp cho học sinh một 
chương trình chuẩn bị đại học đồng thời chú trọng phục vụ 
cộng đồng, tôn trọng sự đa dạng, và cam kết mạnh mẽ vì 
công bằng xã hội. Một giáo viên tư vấn sẽ làm việc với từng 
phụ huynh/người giám hộ và học sinh để lập một kế hoạch 
giáo dục và thường xuyên liên lạc để đảm bảo rằng học 
sinh đi đúng hướng. Nhà trường cung cấp cả một chương 
trình học tập cốt lõi ban ngày lẫn một chương trình ngày 
học kéo dài với các môn độc lập và các chương trình rèn 
luyện. Có ba bước trong quy trình đăng ký. Trước tiên, học 
sinh tiềm năng và phụ huynh được mời tham gia một buổi 
định hướng về triết lý, chương trình giảng dạy và nội quy 
của nhà trường. Tiếp theo, học sinh sẽ điền đơn đăng ký 
gồm có một bài luận; các em phải viết tại sao các em muốn 
theo học tại Street Academy. Các em cũng phải làm bài thi 
xếp lớp về ngữ văn Anh và Toán. Các bài thi này chỉ dành 
cho mục đích xếp lớp. Cuối cùng, học sinh sẽ được xếp lịch 
phỏng vấn với một ban gồm có một giáo viên và các học 
sinh khác. Ban phỏng vấn sẽ quyết định việc nhận thí sinh.

Đồng Phục: Không có đồng phục
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 Health & Fitness Pathway at Dewey Continuation High 

School (11-12) 
1111 Second Avenue, 94606 
510-874-3660

Con đường này được thiết kế để cung cấp cho học sinh 
thông tin cần thiết để có những lựa chọn cách sống lành 
mạnh. Khóa học lớp 11, Sức Khỏe và Thể Lực như Cách 
Sống và Nghề Nghiệp, cung cấp các đơn vị bài học về dinh 
dưỡng, giải phẫu và sinh lý và rèn luyện thể lực. Nó sẽ 
trang bị kiến thức cho học sinh để có những lựa chọn tốt 
hơn về sức khẻo cá nhân của mình. Ngoài ra, khóa học này 
cũng sẽ tìm hiểu các lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực 
rèn luyện thể lực và sức khỏe bao gồm vật lý trị liệu, huấn 
luyện viên thể lực, huấn luyện viên điền kinh, và chuyên 
gia dinh dưỡng. Các cơ hội học tập thông qua công việc 
sẽ giúp học sinh tiếp xúc với các yếu tố khác nhau của các 
ngành nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và rèn luyện 
thể lực bao gồm các yếu tố dựa trên khách hàng cũng như 
các yếu tố thương mại và kinh doanh.

Hospitality, Tourism & Recreation Pathway at Bunche 
High School (11-12)

Hospitality, Tourism and Recreation Pathway tại Bunche 
High School giúp học sinh lập kế hoạch những con đường 
nghề nghiệp ở một trong những ngành lớn nhất thế giới, từ 
quản lý khách sạn đến thể thao, giải trí, du lịch và quản lý 
sự kiện. Ngoài việc học chương trình giảng dạy tập trung 
vào nghề nghiệp và hợp tác trong các đề án hợp tác, học 
sinh còn thu thập kiến thức nghề nghiệp quan trọng thông 
qua một loạt những trải nghiệm học tập thông qua việc làm 
cả trong lẫn ngoài lớp học. Những hoạt động này bao gồm 
kỹ thuật job shadowing, phỏng vấn diễn tập, viết sơ yếu lý 
lịch và kế hoạch học đại học và đi làm và danh mục hồ sơ. 
Các đối tác doanh nghiệp địa phương hợp tác với các nhà 
giáo dục để cung cấp những cơ hội này giúp hoàn thiện 
hoạt động giáo dục của học sinh.

Media Enterprise Alliance at KDOL (La Escuelita 
Education Center) (9-12) 
1050 Second Avenue, 94606 
510-879-5365

Con đường Media Enterprise Alliance (MEA) diễn ra 
ngoài giờ học tại KDOL (đài truyền hình của OUSD), tại 
La Escuelita Educational Complex. MEA là một liên doanh 
cung cấp cho học sinh trung học thuộc các gia đình có thu 
nhập thấp trong thành phố tại Oakland cơ hội học các lĩnh 
vực truyền thông, video, và điện ảnh, với mục tiêu tiếp thu 
các kỹ năng kỹ thuật và nghệ thuật, tạo ra một mô hình kinh 
doanh với các khách hàng trong đời thực, và phát triển các 
tiêu chí cần thiết để được vào đại học và đi làm. Học sinh 
làm việc với các chuyên gia trong ngành để sản xuất các 
đoạn video quảng cáo cho các tổ chức phi lợi nhuận, và 
sản xuất một tạp chí video hàng tháng giải quyết các vấn 
đề xã hội/chính trị, và nghệ thuật và văn hóa. MEA hoạt 
động trên nguyên tắc doanh nghiệp nhỏ, dạy kỹ năng kinh 
doanh, giao tiếp và lãnh đạo. MEA làm việc với học sinh 
của mình để dạy các em rằng thông qua truyền thông các 
em có thể có tác động trực tiếp đối với việc giải quyết các 
vấn đề ở địa phương và trên toàn cầu. Các Đối Tác và Cố 
Vấn Trong Cộng Đồng: KDOL, Chương Trình Center for 
Young Entrepreneurs at Haas (YEAH) tại UC Berkeley, S.D. 
Bechtel Foundation, Morning Glory Foundation, Community 
Initiatives, University of California Graduate School of 
Journalism, California College of the Arts Center for Art and 
Public Life, Youth Development Donor Circle of the East Bay 
Community Foundation, PBS News Hour Reporting Lab.
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 TÌM  |  Khái Quát về Các 

Trường Giáo Dục Thường 
Xuyên và Các Trường Thay 
Thế
Các trường giáo dục thường xuyên và thay thế của OUSD 
được liệt kê bên dưới không nằm trong quy trình Ghi Danh 
Lựa Chọn. Điều này là vì các trường đó là các chương trình 
chuyên môn hóa với các yêu cầu cụ thể cần phải đáp ứng 
trước khi con em quý vị có thể được xem là đủ điều kiện 
tham gia chương trình. Nếu quý vị muốn con em mình được 
xem xét tham gia một chương trình giáo dục thường xuyên 
hay chương trình thay thế khác, điều quan trọng là quý vị 
phải liên hệ với Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh.

Các Trường Giáo Dục Thường 
Xuyên: Các Trường Trung Học 
Bunche, Dewey và Rudsdale  
Các trường giáo dục thường xuyên tổ chức hoạt động 
hướng dẫn tăng cường, một hệ thống tín chỉ có thể thay đổi 
và giảng dạy cá nhân hóa. Tất cả học sinh giáo dục thường 
xuyên đều có cơ hội lấy bằng tốt nghiệp trung học.  

Các Tiêu Chí Ghi Danh Ưu Tiên

Để đủ điều kiện ghi danh vào một trường giáo dục thường 
xuyên, học sinh phải

• được 17 tuổi trở lên,

• đã hoàn thành tối thiểu hai năm trung học hoàn chỉnh,

• đã hoàn thành từ 100 đến 155 tín chỉ ở đầu lớp 12, và

• đã hoàn thành từ 40 đến 90 tín chỉ ở đầu lớp 11.

Các gia đình nào quan tâm đến chương trình giáo dục 
thường xuyên của chúng tôi nên nộp đơn Ghi Danh Lựa 
Chọn để đăng ký học các trường tổng hợp trong khi họ theo 
đuổi khả năng cho con mình được xem xét vào một chương 
trình giáo dục thường xuyên. Có số lớn học sinh đăng ký 
vào các trường giáo dục thường xuyên và có chỗ hạn chế. 
Việc tham gia quy trình Ghi Danh Lựa Chọn sẽ đảm bảo 
rằng con quý vị được chỉ định vào một trường tổng hợp 
để học vào mùa thu đồng thời chờ xếp lớp vào một trường 
giáo dục thường xuyên. 

Tìm Các Trường và Chương Trình 
Thay Thế
Các trường giáo dục thay thế cung cấp một môi trường 
giáo dục khác với môi trường trong một trường tổng hợp. 
Những chương trình này cung cấp những lựa chọn hiệu 
quả cho nhiều người muốn tham gia một chương trình 
được thiết kế để đáp ứng những hoàn cảnh cụ thể hoặc 
muốn tham gia một dạng môi trường học tập khác. 

Electronic Learning Program 
(Formally Advance Path)
• Chương trình Electronic Learning Program là một nhánh 

của chương trình Independent Study Program. Đây là 
một chương trình trực tuyến toàn diện. Các lớp học có tổ 
chức tốt hơn và mang tính hỗ trợ cao hơn so với chương 
trình Independent Study Program. Các khóa học được kết 
hợp với công nghệ và đáp ứng các yêu cầu A-G.

Chương Trình Gateway to College 
Học sinh được xem xét phải làm kiểm tra để tham gia 
chương trình. 

 Học sinh nào đủ điều kiện tham dự một buổi phổ biến 
thông tin phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

• trong độ tuổi từ 16 đến 20

• là cư dân của Oakland

• đã bỏ học trung học hoặc thiếu tín chỉ

• có thể hoàn thành chương trình lấy bằng trung học trước 
21 tuổi

• muốn có bằng trung học và bằng đại học

Chương Trình Sojourner Truth 
Independent Study Program     
Đây là một chương trình học tập độc lập dành cho học sinh 
từ mẫu giáo đến lớp 12. Học sinh được xem là đủ điều kiện 
tham gia chương trình nếu các em hoàn tất các nội dung 
sau;

• nếu học sinh ở mẫu giáo đến lớp năm, phụ huynh phải 
viết thư giải thích tại sao con họ cần được bố trí vào 
chương trình

• nếu học sinh ở lớp 6-12, học sinh phải viết một bài luận 
hai trang (sử dụng hai tờ giấy) về các chủ đề sau đây:

1. tại sao em muốn tham gia chương trình Independent 
Study

2. tại sao em sẽ thành công trong chương trình 
Independent Study

3. tại sao giáo dục lại quan trọng

4. em muốn làm gì trong cuộc đời khi em hoàn thành 
chương trình giáo dục



Quý vị quan tâm đến những thông tin cập nhật mới nhất về những gì đang diễn ra trong các Trường thuộc OUSD? Hãy theo dõi thông tin 
của chúng tôi trên Facebook hoặc Twitter!            www.tinyurl.com/OUSDfacebook  •  www.twitter.com/OUSDNews

Hướng Dẫn Lựa Chọn Ghi Danh OUSD 2014-15 www.ousd.k12.ca.us/enroll

133
 

Chương Trình Sojourner Truth 
Independent Study Program     
Đây là một chương trình học tập độc lập dành cho học sinh 
từ mẫu giáo đến lớp 12. Học sinh được xem là đủ điều kiện 
tham gia chương trình nếu các em hoàn tất các nội dung 
sau;

• nếu học sinh ở mẫu giáo đến lớp năm, phụ huynh phải 
viết thư giải thích tại sao con họ cần được bố trí vào 
chương trình

• nếu học sinh ở lớp 6-12, học sinh phải viết một bài luận 
hai trang (sử dụng hai tờ giấy) về các chủ đề sau đây:

1. tại sao em muốn tham gia chương trình Independent 
Study

2. tại sao em sẽ thành công trong chương trình 
Independent Study

3. tại sao giáo dục lại quan trọng

4. em muốn làm gì trong cuộc đời khi em hoàn thành 
chương trình giáo dục

Chuẩn Bị Thi GED
Học Khu Thống Nhất Oakland có mở các khóa chuẩn bị 
thi GED tại ba địa điểm gồm có các Trường Trung Học 
Rudsdale, Dewey và McClymonds. Mỗi chương trình có yêu 
cầu độ tuổi riêng. Vui lòng kiểm tra bên dưới để xác minh 
yêu cầu tiên quyết về độ tuổi của chương trình trước khi 
làm đơn tham gia chương trình. 

• Học sinh Rudsdale phải nằm trong độ tuổi 17,9 đến 22 tuổi

• Học sinh Dewey cần phải nằm trong độ tuổi 17 đến 20 tuổi

• Chương trình McClymonds Adult Education quy định học 
sinh phải nằm trong độ tuổi 17,9 tuổi trở lên

Phụ huynh nào muốn tìm kiếm một chương trình thay thế 
cho con dưới 18 tuổi của mình cũng nên nộp đơn Ghi Danh 
Lựa Chọn để xin vào trường tổng hợp. Việc tham gia quy 
trình Ghi Danh Lựa Chọn sẽ đảm bảo rằng con quý vị được 
chỉ định vào một trường trung học để học vào mùa thu.
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 TÌM  |  Các Chương Trình 

Ngoài Giờ
Các Chương Trình Ngoài Giờ Là 
Gì? 
Các Chương Trình Ngoài Giờ dùng để chỉ các chương trình 
toàn diện do chính phủ tài trợ được Học Khu cung cấp với 
sự hợp tác của các đối tác trong cộng đồng. Hầu hết các 
trường OUSD có hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận địa 
phương để điều hành chương trình ngoài giờ của mình. 
Các chương trình được cung cấp hàng ngày đến 6 giờ tối 
và cung cấp dịch vụ hỗ trợ học tập, rèn luyện và hoạt động 
thể lực được điều chỉnh theo các mục tiêu ban ngày của 
nhà trường. 

Trong năm học 2013–2014, các chương trình ngoài giờ của 
OUSD đã cung cấp các cơ hội học tập ngoài giờ an toàn 
và nâng cao cho hơn 18.000 trẻ em và thanh thiếu niên của 
Oakland ở 83 trường. Có khoảng 9.000 học sinh theo học 
hàng ngày. 

Tại sao Các Chương Trình Ngoài 
Giờ lại quan trọng? 
• Thanh thiếu niên cho biết rằng các chương trình ngoài giờ 

giúp các em cải thiện các kỹ năng học tập, học tốt hơn 
trong lớp, và cảm thấy tự tin hơn về việc học trung học và 
đại học. 

• Các thanh thiếu niên nào tham gia chương trình ngoài giờ 
từ 100 ngày trở lên (chỉ hơn một nửa tổng số thanh thiếu 
niên) có khả năng cao hơn 20 phần trăm đạt điểm Thành 
Thạo hoặc Nâng Cao trong Bài Kiểm Tra Các Tiêu Chuẩn 
California về Ngữ Văn Anh hoặc Toán so với các em theo 
học ít thường xuyên hơn. 

• Tỉ lệ chuyên cần ban ngày của nhà trường đã có cải thiện 
trong số tất cả các học sinh tham gia chương trình ngoài 
giờ trong năm chương trình 2010-11. Gần 75 phần trăm 
học sinh tham gia chương trình đã đáp ứng các mục tiêu 
của Học Khu là tỉ lệ chuyên cần ban ngày 95 phần trăm 
trong năm học 2010-11. Để so sánh, chỉ có 68 phần trăm 
những học sinh này có tỉ lệ chuyên cần ban ngày 95 phần 
trăm ở lên trong năm học 2009-10. 

Các Mục Tiêu của Chương Trình 
Ngoài Giờ là gì? 
Các mục tiêu của Phòng Các Chương Trình Ngoài Giờ của 
OUSD là: 

1. hỗ trợ các mối quan hệ hợp tác vững chắc, hiệu quả giữa 
các trường và các đối tác trong cộng đồng; 

2. đảm bảo rằng học sinh có được những trải nghiệm học 
tập ngoài giờ hỗ trợ sự phát triển học tập và xã hội-tình 
cảm, sức khỏe và hạnh phúc của các em, khả năng sẵn 
sàng học đại học và đi làm, và sự tham gia học tập và 
chuyên cần tại trường của các em;

3. duy trì và mở rộng các cơ hội học tập ngoài giờ và trong 
hè tại trường.

Hãy trao đổi với giáo viên hay hiệu trưởng của quý vị để tìm 
hiểu thêm về các chương trình ngoài giờ được tổ chức tại 
hoặc gần trường của quý vị.
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 TÌM  |  Khái Quát về Các 

Trường Hiến Chương
Các trường hiến chương không tham gia quy trình Ghi 
Danh Mở của OUSD. Mỗi trường hiến chương có các mẫu 
đơn và thủ tục đăng ký riêng. Phụ huynh nào muốn con 
mình theo học một trường hiến chương cần phải làm việc 
trực tiếp với trường cụ thể mà họ quan tâm để tìm hiểu các 
bước cần thiết để ghi danh thành công cho con mình. Các 
yêu cầu và thủ tục nhập học khác nhau tùy từng trường 
hiến chương. 

Giống như tất cả các trường công lập, các trường hiến 
chương không được thu học phí, dạy một chương trình 
giảng dạy tôn giáo, hay vi phạm dân quyền của bất kỳ ai 
trong các hoạt động của họ. Mỗi trường hiến chương mà 
OUSD ủy quyền có một thỏa thuận (hiến chương) với Học 
Khu, thỏa thuận này mô tả họ sẽ tổ chức dạy các cấp lớp 
nào, trường sẽ cung cấp các cơ hội học tập bằng cách nào 
cho học sinh của mình, và Học Khu sẽ đánh giá sự thành 
công của trường bằng cách nào. Hiệu trưởng hoặc giám 
đốc trường hiến chương là người đưa ra hầu hết các quyết 
định hàng ngày tại một trường hiến chương, có tham khảo 
ý kiến của giáo viên và phụ huynh. Nhưng ban giám hiệu 
của trường hiến chương có trách nhiệm cao nhất đối với 
những gì diễn ra tại trường.

Có trên 10.000 học sinh theo học ở 33 trường hiến chương 
tại Oakland. Không có trường nào giống trường nào. Nếu 
quý vị cân nhắc một trường hiến chương, hãy thử tham 
quan trường trong thời gian làm việc của nhà trường; 
phỏng vấn các lãnh đạo học sinh, phụ huynh và học sinh; 
và xem tài liệu hiến chương. Quyết định xem trường đó 
có phù hợp với quý vị và con em mình hay không. Để 
biết thêm thông tin về quy trình giám sát các trường hiến 
chương, vui lòng liên hệ với Phòng Các Trường Hiến 
Chương qua số 336-7572.

OUSD hợp tác với một số trường hiến chương thông qua 
một dự án thí điểm của Service MOU. Nếu quý vị cân nhắc 
một trường hiến chương cho con mình, chúng tôi khuyến 
khích quý vị xem xét các chương trình sau đây:
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 100 Black Men of the Bay Area Community School  

3400 Malcolm Avenue 94605 
Điện thoại: 510-763-3661 Fax: 510-763-1230 
http://www.the100schools.com/

Cơ Sở #597

Nhiệm vụ của 100 Black Men of the Bay Area Community 
School (100 BMBACS) là chuẩn bị cho học sinh những kỹ 
năng, công cụ và nhiều thông tin cần thiết để trở thành các 
nhà lãnh đạo kinh doanh trong các lĩnh vực khoa học, công 
nghệ, kỹ thuật và toán học; và xây dựng sự tự tin và tinh 
thần trách nhiệm để chỉ đạo sự thay đổi xã hội. Mô hình 
giáo dục của 100 BMBACS hỗ trợ sự cam kết suốt đời vì sự 
xuất sắc cá nhân, kỹ năng lãnh đạo, trách nhiệm công dân, 
và phục vụ cộng đồng, trách nhiệm môi trường và vì xã hội 
toàn cầu. 

100 BMBACS được thành lập dựa trên sự hiểu biết rằng 
học tập có hiệu quả nhất trong một môi trường dựa trên các 
yếu tố cốt lõi sau đây:

1. SỰ PHÙ HỢP – hoạt động giảng dạy và học tập đáp ứng 
nhu cầu văn hóa; văn hóa như một biến số mạnh mẽ ảnh 
hưởng đến các quy trình giảng dạy và học tập; các di sản 
văn hóa của các nhóm sắc tộc khác nhau; thông tin, tài 
nguyên, và các tài liệu đáp ứng nhu cầu văn hóa được kết 
hợp vào tất cả các môn học và các kỹ năng

2. SỰ NGHIÊM TÚC – một bản sắc văn hóa có những 
kỳ vọng cao, sự xuất sắc trong học tập; một chương 
trình giảng dạy nghiêm túc và phù hợp dựa trên các tiêu 
chuẩn; nhiều chiến lược giảng dạy khác nhau được liên 
hệ rõ với các cách học và ưu điểm học tập, các phương 
pháp giảng dạy hấp dẫn và tăng cường sự tham gia trong 
quá trình học tập

3. CÁC MỐI QUAN HỆ – môi trường học đường dựa trên 
mối quan hệ vững chắc, hỗ trợ, an toàn, tạo điều kiện, 
loại bỏ những rào cản đối với học tập và cho phép tất cả 
học sinh vươn lên; xây dựng những cầu nối có ý nghĩa 
giữa những trải nghiệm ở nhà và ở trường cũng như giữa 
những trừu tượng trong học thuật và thực tiễn xã hội-văn 
hóa; dạy học sinh cách tự trọng và tôn trọng người khác 
bất kể khác biệt

Chúng tôi cung cấp cả dịch vụ chăm sóc trước và sau giờ 
học. Dịch vụ chăm sóc trước giờ học bắt đầu lúc 7:00 sáng 
và gồm có phục vụ bữa sáng. Dịch vụ chăm sóc sau giờ 
học được cung cấp với sự hợp tác của Ujimaa, nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sau giờ học của chúng tôi. Các nhà 
cung cấp dịch vụ khác sẽ tham gia để bắt đầu chương trình 
rèn luyện ngoài giờ (ví dụ như chương trình Aeronautics, 
chương trình Mentors in Medicine, Lego Robotics, và các 
chương trình khác).

Đồng Phục: Chính Sách Đồng Phục sẽ được thực hiện 
nghiêm túc, phải mặc đồng phục hoàn chỉnh hàng ngày:

• Áo Sơmi Oxford Trắng

• Quần Kaki

• Dây Nịt Đen

• Áo Vest/Áo Len Đen

• Vớ Đen

• Giày Đen và Giày Cao Su

• (Phải đeo cà vạt vào các dịp đặc biệt và được chỉ định 
theo các trình độ cấp lớp khác nhau).

Giờ làm việc của nhà trường: Nhà trường hoạt động từ 7:00 
sáng đến 6:00 tối. Hoạt động giảng dạy dành cho học sinh 
mẫu giáo là từ 8:00 sáng đến 2:45 chiều, và đối với tất cả 
các cấp lớp khác là 8:00 sáng đến 4:00 chiều.

Lựa chọn phương tiện giao thông công cộng: Trạm xe buýt 
gần trường chúng tôi nhất là tại Foothill Blvd và 106th Ave. 
Các tuyến xe buýt phục vụ địa điểm này là các tuyến AC 
Transit 45, 57, và 75.
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 Ascend (K-8) 

3709 East 12th Street 94601 
Điện thoại: 510-879-3140 Fax: 510-534-7737 
http://www.ousd.k12.ca.us/ascend

Cơ Sở #185

ASCEND là một trường kết hợp các môn nghệ thuật, sử 
dụng những hoạt động khám phá học tập (các đơn vị bài 
học chuyên sâu, đa ngành) để nâng cao kỹ năng tìm tòi và 
tham gia hoạt động của học sinh. Chúng tôi ưu tiên sự hợp 
tác với gia đình và cộng đồng để đáp ứng các nhu cầu học 
tập và tình cảm-xã hội của học sinh. Chúng tôi cung cấp 
một chương trình ngoài giờ toàn diện, có trợ giúp giải bài 
tập về nhà và các lớp rèn luyện. ASCEND là một trường 
hiến chương công lập, hợp tác với OUSD.

Đồng Phục: Học sinh mẫu giáo đến lớp năm mặc quần hoặc 
váy xanh nước biển và áo sơmi trắng. Học sinh lớp sáu đến 
lớp tám mặc quần hoặc váy kaki và áo sơmi ASCEND đen 
hoặc trắng.

Lựa Chọn Phương Tiện Giao Thông Công Cộng: Chúng tôi 
cách trạm Fruitvale BART hai dãy nhà, trạm này là đầu mối 
giao thông của vô số tuyến AC Transit.

Giờ Làm Việc của Nhà Trường: Mẫu giáo đến lớp năm - 
8:30 sáng đến 3:15 chiều, Lớp sáu đến lớp tám: 8:30 sáng 
đến 3:30 chiều

Learning Without Limits (K-5) 
2035 40th Avenue 94601 
Điện thoại: 510-879-1282 Fax: 510-536-4470 
http://www.ousd.k12.ca.us/lwl

Cơ Sở #113

Learning Without Limits College Preparatory Elementary 
School giúp học sinh trở thành những nhà lãnh đạo có đam 
mê, ham hiểu biết, và được trang bị những kỹ năng và kiến 
thức cần thiết để đạt được thành tích cao. Chúng tôi xây 
dựng dựa trên kiến thức học sinh có được khi đến trường 
và theo dõi tiến bộ của em một cách chặt chẽ để đảm bảo 
thành công.
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 TÌM  |  Khái Quát về Các 

Chương Trình Dành Cho 
Người Học Tiếng Anh/Đa 
Ngôn Ngữ
 | Những học sinh nào được xác định là Người Học Tiếng 
Anh sẽ đủ điều kiện nhận các dịch vụ và chương trình cho 
đến khi các em được tái phân loại là học sinh thành thạo 
tiếng Anh. Phụ huynh của các học sinh đủ điều kiện nhận 
các dịch vụ dành cho Người Học Tiếng Anh phải tham gia 
một buổi định hướng về các lựa chọn chương trình giảng 
dạy dành cho học sinh, cũng như quyền đăng ký Xin Miễn 
Trừ Của Phụ Huynh. Phải nộp đơn xin Miễn Trừ Của Phụ 
Huynh nếu quý vị muốn con mình tham gia một chương 
trình ngôn ngữ thay thế trong đó hoạt động giảng dạy bằng 
tiếng Anh được kết hợp với một ngôn ngữ khác. Phụ huynh 
nên xem xét các lựa chọn chương trình giảng dạy khác 
nhau được cung cấp trong toàn học khu và chọn một lựa 
chọn sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ và mục tiêu đáp 
ứng nhu cầu của con em họ. Có một số khía cạnh quan 
trọng cần cân nhắc trước khi chọn một chương trình dành 
cho Người Học Tiếng Anh. Một số khía cạnh này liên quan 
đến việc tìm hiểu chương trình giảng dạy, loại hình giảng 
dạy, và các mục tiêu của chương trình. Hãy dành thời gian 
tìm hiểu loại lựa chọn chương trình và dịch vụ giảng dạy 
dành cho Người Học Tiếng Anh được cung cấp tại các cơ 
sở của chúng tôi và sử dụng thông tin đó để đưa ra quyết 
định nhằm xác định các trường phù hợp cho con em quý 
vị. Vui lòng xem lại các phần “Sơ Lược về Các Trường” của 
hướng dẫn này để tìm hiểu các cơ sở hiện tại đối với từng 
lựa chọn chương trình giảng dạy mà OUSD cung cấp.

Để nâng cao tối đa khả năng tiếp cận của Người Học Tiếng 
Anh đối với một nền giáo dục có chất lượng, OUSD cung 
cấp các lựa chọn chương trình giảng dạy sau đây:

Chương Trình Tiếng Anh Tăng 
Cường Có Cấu Trúc
Chương trình Tiếng Anh Tăng Cường Có Cấu Trúc (SEI) 
dành cho học sinh nào có các kỹ năng tiếng Anh cơ bản sơ 
cấp. Chương trình chú trọng dạy các kỹ năng nói, nghe, đọc 
và viết tiếng Anh cho học sinh đồng thời tham gia chương 
trình giảng dạy chính theo trình độ cấp lớp. Một chương 
trình SEI gồm có hoạt động giảng dạy phát triển tiếng Anh 
chuyên môn hóa thích hợp với trình độ thành thạo tiếng 
Anh của mỗi học sinh cũng như hoạt động giảng dạy nội 
dung sử dụng nhiều kỹ thuật và chiến lược giảng dạy khác 
nhau. Một số kỹ thuật giảng dạy được thực hành trong một 
chương trình SEI bao gồm củng cố phát triển ngôn ngữ học 
thuật và kỹ năng đọc viết cũng như nắm vững khái niệm, 
chương trình giảng dạy chính và bổ sung, hỗ trợ ngôn ngữ 
chính, hợp tác và làm việc nhóm và sử dụng dụng cụ trực 

quan. Chương trình Tiếng Anh Tăng Cường Có Cấu Trúc 
được tổ chức ở các trường trong toàn Học Khu Thống Nhất 
Oakland. Các mục tiêu dành cho Người Học Tiếng Anh 
là: 1) nhanh chóng có tiến bộ về tiếng Anh học thuật và kỹ 
năng đọc viết cũng như 2) có tiến bộ đáng kể trong học tập 
liên tục nhắm đến mục tiêu thành thạo các tiêu chuẩn nội 
dung theo trình độ cấp lớp.

Chương trình English Language 
Mainstream Program
Chương trình English Language Mainstream Program 
(ELM) được thiết kế dành cho học sinh nào đã phát triển 
các kỹ năng nâng cao hơn về nói, nghe, đọc và viết tiếng 
Anh nhưng chưa đủ điều kiện để được tái phân loại. Mặc 
dù chương trình này là một chương trình giáo dục phổ 
thông, nhiều kỹ thuật giảng dạy được sử dụng là tương tự 
như các kỹ thuật của chương trình Tiếng Anh Tăng Cường 
Có Cấu Trúc, nhưng có những hoạt động mang tính thử 
thách cao hơn về ngôn ngữ và mang tính ít củng cố hơn. 
Chương trình ELM được tổ chức ở các trường trên toàn 
Oakland. Các mục tiêu dành cho Người Học Tiếng Anh là: 
1) nhanh chóng có tiến bộ trong việc đạt được trình độ lưu 
loát tiếng Anh cũng như 2) có tiến bộ hợp lý liên tục nhắm 
đến mục tiêu thành thạo các tiêu chuẩn nội dung theo trình 
độ cấp lớp.

Các Chương Trình Ngôn Ngữ Thay 
Thế:
Phải nộp đơn xin Miễn Trừ Của Phụ Huynh nếu quý vị muốn 
con mình tham gia một chương trình ngôn ngữ thay thế 
trong đó hoạt động giảng dạy bằng tiếng Anh được kết hợp 
với một ngôn ngữ khác. Chương Trình Ngôn Ngữ Thay Thế 
cung cấp hoạt động giảng dạy ngôn ngữ bằng hai thứ tiếng; 
tiếng Anh và ngôn ngữ đích chính. Có ba mô hình ngôn ngữ 
thay thế để các trường lập và thực hiện. Các chương trình 
đó bao gồm: Chương Trình Song Ngữ Chuyển Tiếp Tan 
Sớm (Early Exit Transitional Bilingual Program); chương 
trình Song Ngữ Phát Triển (Developmental Bilingual); và 
Chương Trình Song Ngữ (Dual Language Program)

• Chương trình Song Ngữ Tan Sớm – Chương trình này sử 
dụng ngôn ngữ chính để hỗ trợ việc tiếp thu Tiếng Anh và 
chuyển tiếp hoàn chỉnh trước lớp ba. Học sinh phát triển 
các kỹ năng đọc viết ban đầu bằng ngôn ngữ chính, và 
với mỗi trình độ cấp hớp, việc sử dụng tiếng Anh sẽ tăng 
dần khi học sinh có thêm kỹ năng đọc và viết tiếng Anh. 
Ngôn ngữ chính được sử dụng để cung cấp khả năng 
tiếp cận kiến thức và các kỹ năng nền tảng cần thiết để 
thành công trong học tập. Các mục tiêu dành cho Người 
Học Tiếng Anh là: 1) nhanh chóng có tiến bộ trong mục 
tiêu đạt được trình độ lưu loát tiếng Anh hợp lý, 2) có tiến 
bộ hợp lý và liên tục trong mục tiêu thành thạo các tiêu 
chuẩn nội dung theo trình độ cấp lớp cả ở tiếng Anh lẫn 
tiếng Tây Ban Nha và 3) khi kết thúc lớp 3, thể hiện khả 
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 năng thành thạo các tiêu chuẩn đọc/ngữ văn theo trình độ 

cấp lớp bằng ngôn ngữ chính có thể chuyển sang tiếng 
Anh.

• Chương trình Phát Triển, hoặc Tan Muộn, Song Ngữ – 
Chương trình này hỗ trợ quá trình chuyển tiếp dần dần 
sang hoạt động giảng dạy bằng tiếng Anh bằng cách cho 
phép học sinh có nhiều thời gian hơn để phát triển cả hai 
ngôn ngữ. Học sinh được giảng dạy học thuật bằng cả 
tiếng Anh lẫn ngôn ngữ chính. Học sinh phát triển trình 
độ thành thạo nói và kỹ năng đọc/viết ở cả hai ngôn ngữ. 
Cả hai ngôn ngữ cũng được sử dụng để cung cấp cho 
học sinh khả năng tiếp cận nội dung theo trình độ cấp 
lớp. Chỉ có những học sinh nói ngôn ngữ chính mới được 
ghi danh tham gia chương trình. Các mục tiêu dành cho 
Người Học Tiếng Anh là: 1) trình độ thành thạo ngôn ngữ 
học thuật cao, bao gồm đọc viết, cả ở tiếng Anh lẫn tiếng 
Tây Ban Nha, khi kết thúc lớp 5, và 2) có tiến bộ hợp lý và 
liên tục trong mục tiêu thành thạo các tiêu chuẩn nội dung 
theo trình độ cấp lớp cả ở tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban 
Nha.

• Chương trình Song Ngữ – Mục tiêu của các chương trình 
này là song ngữ và khả năng đọc viết song ngữ, thành 
tích học tập theo trình độ cấp lớp, và khả năng tích cực 
đa văn hóa đối với Người Học Tiếng Anh và học sinh 
thành thạo tiếng Anh. Những chương trình này bao gồm 
các học sinh Chỉ Nói Tiếng Anh và Người Học Tiếng Anh. 
Học sinh được giảng dạy học thuật bằng cả tiếng Anh lẫn 
ngôn ngữ chính. Học sinh phát triển trình độ thành thạo 
nói và kỹ năng đọc/viết ở cả hai ngôn ngữ. Cả hai ngôn 
ngữ cũng được sử dụng để cung cấp cho học sinh khả 
năng tiếp cận nội dung theo trình độ cấp lớp. Chương 
trình này nhằm cung cấp những lợi ích bình đẳng cho cả 
học sinh nói ngôn ngữ chính lẫn học sinh nói tiếng Anh và 
tăng cường mức bình đẳng đối với cả hai nhóm. Các mục 
tiêu đối với tất cả học sinh là: 1) phát triển trình độ thành 
thạo cao về cả ngôn ngữ xã hội và học thuật, bao gồm kỹ 
năng đọc viết, bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, 2) 
thành thạo các tiêu chuẩn nội dung theo trình độ cấp lớp 
cả ở tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha và 3) phát triển mức 
tự tin cao cũng như sự tôn trọng và thông hiểu các nền 
văn hóa khác.

Các Chương Trình Dành Cho Học 
Sinh Mới
Các Chương Trình Dành Cho Học Sinh Mới được thiết 
kế đặc biệt dành cho học sinh mới đến Hoa Kỳ có ít hoặc 
không có các kỹ năng đọc, viết hay nói tiếng Anh. Mô hình 
giảng dạy được xây dựng dựa trên chương trình Tiếng Anh 
Tăng Cường Có Cấu Trúc trong đó chú trọng giảng dạy 
tiếng Anh cho học sinh trong quá trình học chương trình 
giảng dạy chính. Mô hình này cũng hỗ trợ làm quen với các 
hoạt động mới trong trường và cộng đồng mới. Nó được 
thiết kế để nuôi dưỡng kỹ năng đọc viết và các kỹ năng 
học tập bằng tiếng Anh của các học sinh nhập cư ở cấp 

sơ trung và trung học là các em đôi khi có trình độ đọc viết 
ngôn ngữ chính và giáo dục chính thức hạn chế. Mô hình 
chương trình này là một nhóm tăng cường, chuyên môn 
hóa, một đến ba học kỳ trong một trường. Mục tiêu là học 
sinh thành thạo các kỹ năng nói, nghe, đọc và viết tiếng Anh 
và kết hợp vào chương trình Tiếng Anh Tăng Cường Có 
Cấu Trúc tại trường. 

Thời lượng và các mục tiêu của từng chương trình này 
có khác nhau. Vui lòng tham khảo phần “Sơ Lược về Các 
Trường” (các lớp mẫu giáo - lớp 5, trang 18-43; các lớp 
6-8, trang 78-87; lớp chín đến tốt nghiệp, trang 108-115) về 
một chương trình cụ thể mà quý vị muốn tìm hiểu thêm về 
các mô hình giảng dạy này. Phải làm đơn xin học tại bất 
kỳ Chương Trình Ngôn Ngữ Thay Thế nào tại cơ sở nhà 
trường. 

Các Chương Trình Dành 
Cho Trẻ Em Đặc Biệt (Giáo 
Dục Đặc Biệt)
Các trường trong mọi khu vực ở Oakland có cung cấp các 
dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt khác nhau, có chất lượng cao. 
Phụ huynh và người giám hộ có thể tham gia quy trình Ghi 
Danh Lựa Chọn tùy vào mô hình cung cấp dịch vụ mà con 
em họ cần và tính khả dụng của chương trình. Tính khả 
dụng của chương trình được xác định dựa trên Kế Hoạch 
Giáo Dục Cá Nhân (IEP) của học sinh và số chỗ còn trống 
trong chương trình. Các thủ tục chỉ định học sinh hơi khác 
nhau tùy mô hình. Phần này mô tả cách phụ huynh có thể 
tham gia quy trình Ghi Danh Lựa Chọn đối với từng mô hình 
cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt dành cho học sinh của 
chúng tôi. 

Các mô hình cung cấp dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt của 
OUSD gồm có:

1] Chương Trình Chuyên Viên Tài Nguyên (Resource 
Specialist Program, RSP)

2] Lớp Học Ban Ngày Đặc Biệt (Special Day Class, SDC), 
chương trình Inclusion SDC và Các Dịch Vụ Liên Quan 
Đến Giáo Dục Đặc Biệt khác

Chương Trình Chuyên Viên Tài Nguyên được tổ chức ở mọi 
trường công lập tại Oakland. Một chuyên viên tài nguyên là 
một người quản lý hồ sơ đối với giấy giới thiệu và cung cấp 
các dịch vụ cho học sinh nào cần được hỗ trợ như được 
xác định bằng IEP. Học sinh trong một chương trình RSP 
có một Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân mô tả lượng thời gian 
mỗi ngày cần các dịch vụ RSP. Phụ huynh và người giám 
hộ của các học sinh đủ điều kiện nhận các dịch vụ RSP nên 
tham gia quy trình Ghi Danh Lựa Chọn khi con họ vào mẫu 
giáo, lớp sáu (sơ trung), lớp chín (trung học), vào OUSD lần 
đầu, hoặc muốn chuyển trường. Họ phải tuân thủ các thủ 
tục Ghi Danh Lựa Chọn đã lập bằng cách điền đơn đăng 
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 ký và nộp các giấy tờ cần thiết. Đơn đăng ký sẽ được đưa 

vào rút thăm để quyết định sự chỉ định trường mới cho học 
sinh. Sự chỉ định trường học sẽ dựa trên bản IEP của mỗi 
học sinh và khả năng của chương trình mà các em đăng ký 
theo học.

Lớp Học Ban Ngày Đặc Biệt (SDC), Inclusion SDC, Các 
Dịch Vụ Liên Quan Đến Giáo Dục Đặc Biệt khác dành cho 
học sinh nào cần được giảng dạy chuyên môn hóa cao 
không có trong môi trường chính quy. Các dịch vụ dành cho 
học sinh có nhu cầu này sẽ được cung cấp thông qua Các 
Lớp Học Ban Ngày Đặc Biệt, hay các chương trình điều trị 
Rối Loạn Tình Cảm được cung cấp tại các cơ sở cụ thể đối 
với tất cả các cấp lớp. 

Nhiều học sinh cũng cần các Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt 
ở một hoặc nhiều lĩnh vực. Những dịch vụ này cũng được 
cung cấp tại các cơ sở cụ thể. Mặc dù tất cả phụ huynh có 
thể tham gia quy trình Ghi Danh Lựa Chọn, phụ huynh của 
các học sinh nào cần dịch vụ tại các trường cụ thể cần phải 
làm việc với Chương Trình Dành Cho Học Sinh Đặc Biệt để 
được chỉ định. Chương Trình Dành Cho Học Sinh Đặc Biệt 
nằm tại Cơ Sở Marcus Foster ở địa chỉ 2850 West Street. 
Số điện thoại chính là 510-874-3700 hoặc 510-874-3701.

ĐĂNG KÝ  |  Vai Trò của 
Trung Tâm Chỉ Định Học 
Sinh Trong Quy Trình Ghi 
Danh Mở Lựa Chọn
Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh (SAC) có trách nhiệm quản lý 
quy trình chỉ định trường Ghi Danh Lựa Chọn. Các Chuyên 
Viên Xếp Lớp SAC đảm bảo rằng tất cả đơn đăng ký đã 
nhận sẽ được kiểm tra, xác minh tính chính xác, và được 
đưa vào chương trình rút thăm dựa trên ưu tiên đã xác định 
của người làm đơn. Nghĩa vụ của SAC là bảo vệ quy trình 
rút thăm để đảm bảo tất cả các gia đình có cơ hội công 
bằng được chỉ định một trong các trường họ chọn. 

SAC có một số Chuyên Viên Xếp Lớp có thể giúp đỡ quý vị. 
Hầu hết các Chuyên Viên Xếp Lớp của chúng tôi có thể nói 
một ngôn ngữ không phải tiếng Anh và có mặt để đảm bảo 
rằng tất cả các gia đình đều nhận được các dịch vụ họ cần. 
Nếu một gia đình nói một ngôn ngữ mà chuyên viên của 
chúng tôi không nói được, một thông dịch viên có thể được 
liên hệ và yêu cầu hỗ trợ gia đình. Các tư vấn viên chuyển 
tiếp cũng có mặt để giúp các gia đình chuyển tiếp đáp ứng 
các nhu cầu cụ thể của mình. 
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 SAC hoạt động để giúp đỡ các gia đình trong cả năm. Giờ 

làm việc của họ là từ 8:00 sáng đến 2:00 chiều, thứ Hai 
đến thứ Sáu, không cần đặt hẹn. Để biết thêm thông tin về 
Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh, hãy gửi email đến enroll@
ousd.k12.ca.us hoặc truy cập www.ousd.k12.ca.us/enroll để 
biết thông tin cập nhật. 

Thông tin liên hệ như sau: 

Student Assignment Center 
746 Grand Avenue, Oakland, CA 94610 
Điện thoại: 510-273-1600  |  510-434-7780 
Fax: 510-273-1602

Giờ làm việc: 8:00 sáng – 2:00 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu

ĐĂNG KÝ  |  Thủ Tục Đăng 
Ký Chỉ Định Lựa Chọn
Thời gian đăng ký Ghi Danh Lựa Chọn bắt đầu vào 
ngày 9 tháng 12, 2013 và kết thúc vào ngày 17 tháng 1, 
2014 lúc 3:00 chiều. Trong thời gian Ghi Danh Lựa Chọn, 
quý vị có thể nhận các mẫu đơn trống dành cho học sinh 
Mẫu Giáo Chuyển Tiếp, mẫu giáo, các học sinh mới khác 
muốn ghi danh vào học khu và các học sinh chuyển trường 
từ bất kỳ trường nào của OUSD hoặc Trung Tâm Chỉ Định 
Học Sinh. 

Học sinh nhà trẻ, lớp năm và lớp tám nào đang theo học 
tại OUSD sẽ được cấp một đơn đăng ký in sẵn để chọn lần 
lượt trường Mẫu Giáo, sơ trung và trung học. Các em phải 
nộp đơn đã điền cho trường hiện tại để đảm bảo rằng việc 
nhận đơn được ghi nhận đúng cách. Phụ huynh sẽ được 
yêu cầu trình các giấy tờ được liệt kê bên dưới cho cán bộ 
nhà trường trước khi đơn của họ được chấp nhận. Việc này 
là để đảm bảo rằng thông tin của học sinh trong hệ thống 
dữ liệu của chúng tôi là chính xác.

Tất cả những người tham gia quy trình Ghi Danh Mở Lựa 
Chọn phải chứng minh nơi cư trú của mình trước khi đơn 
của họ được giải quyết. Học sinh lớp 5 và lớp 8 có nơi cư 
trú đã được liệt kê trong đơn đăng ký in sẵn. Tuy nhiên, 
nếu có thay đổi địa chỉ, quý vị phải mang theo giấy tờ 
chứng minh. Tất cả học sinh mới, trở lại học khu và học 
sinh lên lớp từ nhà trẻ phải chứng minh nơi cư trú. Nơi cư 
trú của học sinh được xem là nơi cư trú hợp pháp của phụ 
huynh hoặc người giám hộ của học sinh, cư trú liên tục 
tại Oakland và có mặt tại địa chỉ đã cho biết của mình khi 
không đi làm hay đi học. Học sinh chỉ có thể có một nơi cư 
trú hợp pháp. Hộp thư, địa chỉ nơi làm việc, hoặc doanh 
nghiệp không cấu thành nơi cư trú hợp pháp, bất kể quyền 
sở hữu là gì. Các gia đình nào đang trong quá trình Chuyển 
Tiếp, vui lòng xem trang 144.

Phụ huynh của các học sinh mới và các học sinh chuyển 
trường phải thực hiện các bước sau đây để hoàn tất thành 
công quy trình Ghi Danh Lựa Chọn. Tất cả đơn đăng ký 

phải được phụ huynh hoặc người giám hộ nộp trực tiếp. Vui 
lòng lưu ý rằng do nhu cầu xác định danh tính thích hợp, 
chúng tôi không nhận các đơn đăng ký qua fax và email.

> Bước 1 – Chuẩn Bị Giấy Tờ
Hãy mang các giấy tờ gốc sau đây đến Trung Tâm Chỉ Định 
Học Sinh hoặc bất kỳ trường nào có nhận đơn đăng ký Lựa 
Chọn:

Giấy Tờ Tùy Thân Có Dán Hình của Phụ Huynh/Người 
Giám Hộ – phải do chính phủ cấp, có thể bao gồm giấy 
phép lái xe, căn cước có dán hình của California hoặc hộ 
chiếu.

Giấy Khai Sinh/giấy tờ chứng minh quyền giám hộ – cần có 
giấy khai sinh để xác minh độ tuổi và quyền giám hộ. Nếu 
giấy này không có tên của Phụ Huynh/Người Giám Hộ, cần 
có giấy tờ khác xác minh quyền giám hộ. Các giấy tờ khác 
có thể được yêu cầu trong trường hợp là giám hộ chẳng 
hạn như nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở nhóm hoặc nhận 
nuôi. Trong các trường hợp giám hộ tạm thời hoặc giám hộ 
lâu dài, hãy nộp lệnh tòa hợp lệ.

Giấy tờ chứng minh địa chỉ nhà

Giấy tờ chứng minh địa chỉ nhà phản ánh địa chỉ nơi học 
sinh sống chung với người lớn giám hộ học sinh. 

Cần có ba giấy tờ xác minh địa chỉ nhà của quý vị bao gồm 
tên của phụ huynh/người giám hộ trên giấy tờ chứng minh. 
Chúng có thể gồm có bất kỳ giấy tờ nào sau đây, và phải 
được ghi ngày trong vòng 45 ngày vừa qua.

• một đến ba hóa đơn dịch vụ tiện ích của cơ quan chính 
thức của chính phủ hoặc cơ quan dịch vụ công ích chẳng 
hạn như PG&E, EBMUD, truyền hình vệ tinh hoặc cơ 
quan thu gom rác (không chấp nhận hóa đơn điện thoại di 
động, không chấp nhận hóa đơn có nội dung “c/o hoặc “in 
care of”)

• cả đăng ký xe và hợp đồng bảo hiểm xe (phải hiện hành 
và sẽ được tính là một giấy tờ chứng minh) 

• hợp đồng bảo hiểm nhà ở hoặc nhà thuê 

• Hợp đồng thuê nhà có thông tin liên hệ của chủ nhà.

• Báo cáo thuế nhà đất của năm thuế hiện tại, chứng thư/
quyền sở hữu, hoặc nếu mới mua, giấy tờ chứng minh 
kết thúc khế ước hay giấy tờ thế chấp.

• Thư từ chính thức của chính phủ với phụ huynh/người 
giám hộ (IRS, Hạt Alameda, California EDD, An Sinh Xã 
Hội).

OUSD có quyền yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ chứng minh 
nơi cư trú và điều tra bất kỳ tuyên bố nào nếu thấy là cần 
thiết. 
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 Học Bạ hoặc Sổ Liên Lạc Gần Đây của học sinh – cần thiết 

đối với học sinh mới và học sinh trở lại học khu để xếp học 
sinh vào cấp lớp thích hợp. Quy định này áp dụng cho các 
lớp 2-12.

Hồ Sơ Chủng Ngừa của Học Sinh – là bắt buộc trước khi 
học sinh có thể ghi danh vào trường. Hồ sơ tiêm chủng 
ngừa và bệnh án có thể được xem xét bởi nhân viên của 
Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh hoặc tại trường chỉ định.

> Bước 2 – Điền Các Mẫu Đơn
Nhận Mẫu Đơn

Có thể lấy các mẫu đơn trống màu trắng (đối với mẫu giáo-
lớp 12) và xanh (đối với Mẫu Giáo Chuyển Tiếp) tại Trung 
Tâm Chỉ Định Học Sinh hoặc tại bất kỳ trường nào. Nếu 
quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về mẫu đơn thích hợp cần 
điền, hãy trao đổi với đại diện nhà trường hoặc chuyên viên 
xếp lớp của Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh để biết thêm 
thông tin. 

Điền vào tất cả các phần 

Chúng tôi không thể giải quyết các đơn không hoàn chỉnh. 
Điều quan trọng là phải điền tất cả các phần của đơn đăng 
ký một cách chính xác để đảm bảo rằng đơn của quý vị 
được ưu tiên đúng cách và được đưa vào rút thăm. 

Các đơn đăng ký chưa hoàn chỉnh sẽ được giữ lại cho đến 
khi đã điền mọi thông tin cần thiết. Nếu sau nhiều lần liên 
lạc, phụ huynh/người giám hộ từ chối hoặc không hoàn tất 
mọi yêu cầu đăng ký, đơn sẽ không được giải quyết và sẽ 
không chỉ định trường cho học sinh. Phụ huynh có trách 
nhiệm nộp đơn hoàn chỉnh. 

Ký tên vào mẫu đơn 

Việc ký tên vào mẫu đơn sẽ đảm bảo rằng thông tin đã 
nhận là chính xác, đúng sự thực và được điền bởi phụ 
huynh/người giám hộ hoặc người được chỉ định.

> Bước 3 - Nộp đơn  
Nộp Đơn

Phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh phải trực tiếp 
nộp đơn đăng ký và các giấy tờ bắt buộc. Mọi giấy tờ gốc 
phải được nộp cùng với mẫu đơn này ở đó nó sẽ được sao 
chép và đính kèm đơn đăng ký. Điều này là để đảm bảo 
rằng giấy tờ chứng minh nơi cư trú, quyền giám hộ và độ 
tuổi đã được nhận trước thời hạn bắt buộc. 

Phụ huynh nào nộp đơn đăng ký in sẵn nhận từ trường 
phải xác minh rằng tất cả thông tin được nhập trên mẫu 
đơn in sẵn là chính xác và thông báo cho nhà trường nếu 
cần sửa đổi. Mọi sửa đổi đối với các dòng phụ huynh/người 
giám hộ hoặc địa chỉ phải được xác minh bằng các giấy tờ 
bổ sung. 

Nơi Nộp Đơn Đăng Ký Của Quý Vị

Các mẫu đơn đã được phụ huynh hoặc người giám hộ điền 
có thể được nộp cho trường gần nhất hoặc Trung Tâm Chỉ 
Định Học Sinh. 

Các mẫu đơn in sẵn phải được nộp trực tiếp cho trường 
đã cấp đơn để đảm bảo rằng thông tin hồ sơ của học sinh 
được cập nhật và đảm bảo rằng đơn đăng ký được ghi 
nhận để chứng minh ngày nộp. Một lần nữa, nếu có bất kỳ 
thay đổi nào đối với đơn đăng ký in sẵn ở dòng địa chỉ hay 
thông tin phụ huynh/người giám hộ, những thay đổi đó phải 
được chứng minh. Mang theo giấy tờ chứng minh nộp cho 
nhân viên nhà trường và yêu cầu thay đổi trong hồ sơ điện 
tử của học sinh.

Khi Nào Cần Nộp Đơn Đăng Ký Của Quý Vị

Tất cả giấy tờ và đơn đăng ký đã điền phải được nộp trước 
ngày 17 tháng 1, 2014 để được cân nhắc tham gia rút thăm 
Lựa Chọn ban đầu.

ĐĂNG KÝ  |  Các Biện Pháp 
Xếp Lớp của Học Khu 
Thống Nhất Oakland
Học sinh nào làm đơn đúng hạn sẽ được chỉ định vào các 
trường thông qua một chương trình rút thăm dựa trên các 
lựa chọn trường mà gia đình cho biết trên đơn Ghi Danh 
Lựa Chọn và có tính đến các ưu tiên xếp lớp của OUSD. 
Quy trình này được thiết kế để cung cấp cho mỗi học sinh 
khả năng tiếp cận bình đẳng đến nhiều cơ khác nhau trên 
toàn Học Khu Thống Nhất Oakland. Học sinh được xếp 
theo yêu cầu thứ hạng cao nhất miễn là còn chỗ. 

Nếu có nhiều yêu cầu hơn so với số chỗ, quy trình xếp lớp 
học sinh sử dụng một loạt các ưu tiên để xác định chỉ định 
cho học sinh. Ưu tiên được cấp cho học sinh nào:

• thứ nhất, có (các) anh chị em học tại một trường, sẽ tiếp 
tục học ở trường đó trong năm học 2014-2015.

• thứ hai, sống trong khu vực của trường muốn học

Tất cả đơn đăng ký còn lại muốn được xem xét vào các 
trường không được ưu tiên theo anh chị em, khu vực hay 
Cải Thiện Chương Trình sẽ được đưa vào rút thăm chung. 
Phụ huynh nên chọn sáu trường tiểu học hoặc ba trường 
sơ trung/trung học mà họ muốn con mình theo học để đảm 
bảo rằng con họ nhận được một trong các lựa chọn của họ.

Thông tin chi tiết thêm về Các Ưu Tiên Xếp Lớp:

Anh chị em
Anh chị em là chị em gái hoặc anh em trai sống tại cùng địa 
chỉ và có cùng cha/mẹ/người giám hộ. Các anh chị em nhỏ 
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 hơn sẽ được ưu tiên trước tiên được chỉ định vào trường 

của anh hoặc chị của mình nếu anh chị đó sẽ theo học tại 
trường trong năm học tiếp theo và có chỗ tại trường đó ở 
trình độ cấp lớp được yêu cầu. Điều quan trọng là trường 
của anh chị đó có tên trong đơn đăng ký như lựa chọn đầu 
tiên của quý vị để con nhỏ hơn của quý vị có cơ hội được 
chỉ định vào trường đó cao hơn. OUSD ưu tiên tất cả anh 
chị em ở mức cao nhất khi xem xét trong quy trình chỉ định 
học sinh. Chúng tôi cố gắng đảm bảo tất cả các anh chị em 
có độ tuổi gần nhau được đi học cùng trường. 

Các anh chị em nào làm đơn vào trường cùng lúc ở các 
cấp lớp khác nhau có thể không được đảm bảo bố trí vào 
cùng trường. Có khả năng các anh chị em mới làm đơn vào 
trường có thể được xếp vào một trường khác vì thiếu chỗ. 
Một lần nữa điều quan trọng là quý vị phải ghi các trường 
mà quý vị muốn được chỉ định theo cùng thứ tự ưu tiên trên 
đơn đăng ký của từng anh chị em. Việc này sẽ giúp OUSD 
giải quyết ưu tiên yêu cầu của quý vị nếu quý vị muốn các 
con mình học chung trường. Các anh chị em nào được chỉ 
định các trường khác nhau có thể kháng nghị để được xếp 
vào cùng một trường hoặc tại một trường hoàn toàn khác 
có chỗ cho cả hai cấp lớp.

Khu vực
Khu vực dùng để chỉ ranh giới địa lý xung quanh trường. 
Ranh giới địa lý đối với từng trường trong OUSD được phê 
duyệt bởi Ban Giáo Dục. Nơi thường trú của quý vị nằm 
trong ranh giới địa lý của một trường tiểu học, sơ trung hay 
trung học trong khu vực cư trú của quý vị. Những trường đó 
được xem là trường khu vực của quý vị. Các gia đình nào 
muốn con mình theo học tại một trường khu vực được ưu 
tiên thứ hai trong quy trình chỉ định sau các em có anh chị 
em học tại một trường cụ thể. Nếu quý vị muốn con mình 
vào trường khu vực của quý vị, vui lòng ghi trường đó là 
lựa chọn đầu tiên của quý vị trên đơn đăng ký Ghi Danh Mở 
Lựa Chọn. Các trường khu vực được chỉ định tùy vào số 
người làm đơn đăng ký một cấp lớp và số chỗ trống. 

Quý vị có thể xác định trường nào là trường khu vực của 
mình bằng cách liên hệ với Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh 
theo số 510-273-1600 hoặc bằng cách truy cập http://www.
ousd.k12.ca.us/domain/51. Bằng cách chọn loại trường (tiểu 
học, sơ trung hay trung học) và nhập địa chỉ của quý vị, các 
trường khu vực của quý vị sẽ được xác định.

ĐĂNG KÝ  |  Các Đơn Nhận 
“Trễ” trong Kỳ Ghi Danh 
Lựa Chọn
Các đơn đăng ký Ghi Danh Lựa Chọn sẽ được chấp 
nhận từ ngày 9 tháng 12, 2013 đến 17 tháng 1, 2014.

Các đơn đăng ký Ghi Danh Lựa Chọn bị xem là “trễ” nếu 
nhận được sau ngày kết thúc vào 17 tháng 1, 2014 lúc 
3:00 chiều. Chỉ có thể nộp đơn đăng ký trễ trực tiếp cho 
Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh tại địa chỉ 746 Grand Avenue 
Oakland, CA 94610. Phụ huynh hoặc người giám hộ của 
học sinh phải trực tiếp nộp đơn đăng ký. Tất cả giấy tờ bắt 
buộc bao gồm giấy khai sinh, giấy tờ chứng minh nơi cư 
trú, giấy tờ tùy thân của phụ huynh và bảng điểm hay sổ liên 
lạc của học sinh (tùy vào cấp lớp của học sinh) phải nộp 
đúng hạn.

Đơn đăng ký trễ được giải quyết theo thứ tự nhận đơn. 
Học sinh được chỉ định dựa trên cơ sở còn chỗ sau khi cân 
nhắc chỗ trống, cấp lớp, anh chị em, khu vực và cải thiện 
chương trình. Nếu chúng tôi không thể đáp ứng bất kỳ lựa 
chọn trường nào cho con quý vị, con quý vị sẽ được chỉ 
định vào một trường có chỗ trống gần khu vực nhất. Chúng 
tôi cố gắng hết sức để đáp ứng các ưu tiên và sẽ hợp tác 
với quý vị để tìm trường phù hợp nhất cho con quý vị trong 
khả năng cho phép.

ĐĂNG KÝ  |  Chuyển 
Trường Liên Học Khu
Các gia đình sống ngoài Oakland muốn cho con học tại 
một trường OUSD:

Các gia đình không phải cư dân Oakland có thể tham gia 
quy trình Ghi Danh Mở Lựa Chọn. Các trường hợp chuyển 
trường thường được duyệt bởi Phòng Chỉ Định Học Sinh 
khi một gia đình có các bố trí việc làm hoặc chăm sóc trẻ 
trong Oakland. Nếu quý vị muốn con mình theo học tại một 
trường Oakland và quý vị không sống tại Oakland, quý vị 
vẫn có thể làm đơn. Sau khi làm đơn và trong quá trình 
đăng ký quý vị sẽ nhận được sự cho phép liên học khu từ 
học khu công lập hiện tại nơi quý vị cư trú. Mỗi học khu 
có thời hạn và yêu cầu riêng đối với đơn đăng ký liên học 
khu. Quý vị sẽ cần làm việc trực tiếp với học khu nơi cư 
trú của mình để đáp ứng các yêu cầu của họ. Việc đăng ký 
Lựa Chọn không phải là đảm bảo rằng đơn đăng ký Liên 
Học Khu của quý vị sẽ được duyệt, hoặc từ học khu nơi cư 
trú hoặc từ OUSD. Ngoài ra, sự tiếp cận cho phép chuyển 
trường Liên Học Khu đã duyệt để vào các trường OUSD nói 
chung không phải là vào một trường cụ thể thông qua quy 
trình Lựa Chọn. Một khi đã hoàn tất quy trình xếp trường 
và học sinh được đăng ký và ghi danh, thỏa thuận chuyển 
trường Liên Học Khu chỉ áp dụng cho trường đó. 
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 Các gia đình là cư dân Oakland nếu muốn theo học tại 

một trường công lập ngoài Oakland: 

Nếu gia đình quý vị cư trú ở Oakland và muốn con mình 
theo học một trường công lập ngoài Oakland, quý vị phải 
nộp đơn xin giấy phép liên học khu cho Trung Tâm Chỉ 
Định Học Sinh. Có thể lấy đơn xin giấy phép liên học khu từ 
Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh tại 746 Grand Avenue. Các 
gia đình nào muốn ra khỏi OUSD hoặc một học khu khác 
phải mang theo giấy tờ chứng minh yêu cầu của mình. Giấy 
tờ chứng minh có thể gồm có hai biên nhận tiền lương hiện 
tại, cũng như thư xác nhận của nhà tuyển dụng cho thấy 
quý vị đi làm toàn thời gian ngoài Oakland hoặc sổ liên lạc 
của trường hiện tại hoặc bảng điểm của học sinh đối với 
học sinh tiếp tục học tại một trường ngoài học khu. Để biết 
thông tin chi tiết về hướng dẫn và quy định chuyển trường 
liên học khu đối với OUSD, vui lòng hỏi Trung Tâm Chỉ Định 
Học Sinh. 

Đơn đăng ký và giấy tờ chứng minh sẽ được nhận và xem 
xét bởi một ban tại Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh. Giấy 
phép được giải quyết và phê duyệt hoặc bác bỏ trên cơ sở 
hàng tuần và được chuyển đến học khu được yêu cầu. Gia 
đình sẽ được thông báo về quyết định. Phê duyệt cuối cùng 
sẽ được thực hiện bởi học khu được yêu cầu (không phải 
OUSD).

ĐĂNG KÝ  |  Lựa Chọn Đối 
Với Các Gia Đình Đang 
Chuyển Tiếp
Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên Vô Gia 
Cư – Các Gia Đình Trong Quá Trình 
Chuyển Tiếp
Các gia đình trong quá trình chuyển tiếp nên tham gia 
quy trình Lựa Chọn. Đạo Luật Hỗ Trợ Người Vô Gia Cư 
McKinney-Vento (McKinney-Vento Homeless Assistance 
Act) đảm bảo các quyền giáo dục và bảo vệ đối với trẻ 
em và thanh thiếu niên vô gia cư. Các gia đình trong quá 
trình chuyển tiếp được Đạo Luật Hỗ Trợ Người Vô Gia Cư 
McKinney-Vento định nghĩa là các học sinh nào có chỗ ở 
không ổn định hoặc không chắc chắn. Ví dụ về chỗ ở không 
ổn định hoặc không chắc chắn bao gồm sống chung với 
nhiều hơn một gia đình do bị trục xuất hoặc khó khăn kinh 
tế, sống trong các cơ sở trú ẩn khẩn cấp hoặc chuyển tiếp, 
khách sạn hay nhà nghỉ, công viên xe moóc, khu vực cắm 
trại, hoặc những nơi khác không được thiết kế để ngủ như 
gara, gác mái, xe hơi hoặc công viên. 

Học sinh cũng được bảo vệ theo đạo luật McKinney-Vento 
gồm có thanh thiếu niên không có người lớn đi kèm không 
có sự bảo hộ của phụ huynh hoặc người giám hộ. Học sinh 
nào có chủ điểm không cho phép các em sống ở nhà sẽ 

được xem là vô gia cư nếu các em sống trên phố, trong các 
cơ sở tạm trú hay nhà ở chuyển tiếp hoặc không đầy đủ 
khác. Các lý do đã xác định khác để học sinh đủ điều kiện 
theo Đạo Luật Hỗ Trợ Người Vô Gia Cư McKinney-Vento 
bao gồm các em bỏ nhà sống trong cơ sở thiếu thốn ngay 
cả khi cha mẹ các em có và sẵn sàng cung cấp nhà ở, các 
em được bố trí trong các cơ sở nuôi dưỡng vì cha mẹ các 
em thiếu chỗ ở, các em được nhập viện bị gia đình bỏ rơi, 
và các bà mẹ chưa cưới ở độ tuổi đi học sống trong các cơ 
sở dành cho các bà mẹ chưa cưới hoặc các bà mẹ đang 
mang thai không có chỗ ở.

Sự Hỗ Trợ Đặc Biệt Đối Với Các 
Gia Đình Đang Chuyển Tiếp
Các gia đình trong quá trình chuyển tiếp sẽ cần phải làm 
việc với một đại diện của Đơn Vị Phụ Trách Học Sinh và 
Gia Đình Chuyển Tiếp để chuẩn bị và nộp giấy tờ. Tư vấn 
viên sẽ ngay lập tức hỗ trợ gia đình làm đơn xin xếp lớp. 
Các đại diện có thể hỗ trợ tại Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh 
ở địa chỉ 746 Grand Avenue. Nếu quý vị cần thêm thông tin, 
tư vấn viên dịch vụ chuyển tiếp có mặt tại địa điểm bên trên 
từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 2:00 chiều, hoặc 
gọi số 510-273-1681 và yêu cầu được nói chuyện với một tư 
vấn viên học sinh và gia đình chuyển tiếp.

ĐĂNG KÝ  |  Các Lựa Chọn 
Dành Cho Gia Đình Có Trẻ 
Em Trong Chương Trình 
Dành Cho Trẻ Em Đặc Biệt 
(Giáo Dục Đặc Biệt)
Phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh có một Kế 
Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP) tham gia quy trình Ghi 
Danh Mở Lựa Chọn sẽ được chỉ định một trường tùy vào 
mô hình cung cấp dịch vụ mà con họ cần và tính khả dụng 
của chương trình. Chương trình mà con quý vị sẽ theo học 
được quyết định bởi IEP của học sinh, các trường sẽ cung 
cấp chương trình, và số chỗ trống tại mỗi trường. 

Phụ huynh của học sinh có IEP nên đưa theo IEP mới nhất 
đến Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh. Điền và nộp Đơn Ghi 
Danh Lựa Chọn. Phải nộp đơn trong thời hạn nộp đơn Ghi 
Danh Lựa Chọn, từ 9 tháng 12, 2013 đến 17 tháng 1, 2014. 
Để tham gia Rút Thăm Lựa Chọn, hãy chỉ định các trường 
thích hợp mà quý vị muốn con mình theo học. Ngoài ra, 
hãy cho biết trên đơn rằng con quý vị nhận được các dịch 
vụ Giáo Dục Đặc Biệt và loại hình dịch vụ mà con quý vị sẽ 
nhận. Điều này sẽ giúp Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh đảm 
bảo rằng đơn của quý vị được giải quyết thỏa đáng. Các 
mẫu đơn nộp sau thời hạn này sẽ được giải quyết trên cơ 
sở còn chỗ trống và khả năng của chương trình.
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 XÁC NHẬN  |  Nhận Thư Chỉ 

Định Học Sinh
Phụ huynh và người giám hộ nào đã nộp đơn đăng ký trong 
kỳ Ghi Danh Lựa Chọn (9 tháng 12, 2013 đến 17 tháng 1, 
2014) sẽ nhận được Thư Chỉ Định Học Sinh trong tuần đầu 
tiên của tháng 3. Mục đích của Thư Chỉ Định Học Sinh là 
để thông báo cho gia đình biết chỉ định trường mới của học 
sinh. Thư này cung cấp thông tin quan trọng và phải được 
xem lại kỹ lưỡng. Ngoài thông tin về chỉ định trường học 
của học sinh, nó cũng có thông tin về cách thức và khi nào 
cần xác nhận ý định theo học tại trường đó của con quý vị. 
Các gia đình phải cất thư này làm giấy tờ chứng minh chỉ 
định mới của con mình. Phải trình thư này cho nhà trường 
tại thời điểm xác nhận và ghi danh. Điều rất quan trọng là 
quý vị phải giữ lại Thư Chỉ Định Học Sinh vì nó sẽ là giấy 
xác nhận duy nhất của OUSD về việc chỉ định trường học 
của con quý vị.

Hãy đảm bảo xem lại thông tin sau đây ngay khi quý vị nhận 
được Thư Chỉ Định Học Sinh.

CHỈ ĐỊNH TRƯỜNG HỌC
OUSD muốn cung cấp một cơ hội cho tất cả học sinh để 
nhận được một trong các trường các em chọn thông qua 
quy trình rút thăm. Học sinh được xếp vào các trường dựa 
trên rút thăm có cân nhắc các ưu tiên đã đặt ra đối với 
OUSD để ghi danh học sinh. Xem trang 142 để biết Các Ưu 
Tiên Xếp Lớp. Một số học sinh có thể không nhận được 
lựa chọn đầu tiên vì có nhiều yêu cầu hơn số chỗ trống. Khi 
trường hợp này xảy ra, quý vị có thể nhận được một trong 
các lựa chọn của mình, hoặc nếu tất cả lựa chọn của quý 
vị đều không còn trống, được chỉ định đến một trường còn 
chỗ gần nhà quý vị. 

Phụ huynh nên giữ lại các bản sao của tất cả giấy tờ đã 
nộp. Bằng cách đó, họ có thể xác nhận rằng con họ đã 
nhận được một trong các trường họ chọn hay không. 

XÁC NHẬN HỌC
Phụ huynh phải thông báo cho trường mới biết ý định theo 
học của con họ. Việc này phải được hoàn thành trước ngày 
được cho biết trong thư. Điều rất quan trọng là phải kiểm tra 
thư để biết thời hạn xác nhận. Việc xác nhận ý định của quý 
vị cho con mình theo học tại trường trước ngày đó là cách 
duy nhất để đảm bảo rằng con quý vị có một chỗ vào ngày 
học đầu tiên. Phụ huynh nào không liên hệ với nhà trường 
trước ngày đã cho biết trong thư có thể mất chỗ trống cho 
con mình tại trường đó. 

Việc Xác Nhận Học là một bước rất quan trọng mà phụ 
huynh thường bỏ sót. Hậu quả là các gia đình báo cáo với 
trường đã chỉ định vào mùa thu và thấy rằng họ không còn 
chỗ trống tại trường đó nữa. Khi xảy ra trường hợp này, 

phụ huynh buộc phải đăng ký lại tại Trung Tâm Chỉ Định 
Học Sinh vào tháng 8. Đến lúc này, nhiều trường đã nghỉ 
và phụ huynh có thể được chỉ định tại một trường khác còn 
chỗ kế bên. 

XÁC NHẬN  |  Thông Báo 
Cho Nhà Trường Biết Quyết 
Định Học 
Quy trình xác nhận là rất quan trọng để đảm bảo rằng mọi 
học sinh đều có cơ hội theo học tại trường mình chọn. Một 
khi phụ huynh nhận được Thư Chỉ Định Học Sinh họ sẽ 
đưa ra quyết định cùng với con mình về việc họ có muốn 
theo học tại trường đã chỉ định hay khong. Phụ huynh nên 
nhanh chóng có hành động sau khi quyết định bằng cách 
thực hiện một trong ba bước:

QUYẾT ĐỊNH HỌC
Nếu phụ huynh quyết định cho con mình theo học tại 
trường đã chỉ định, họ phải thông báo cho nhà trường 
trước ngày đã cho biết trong thư. Thông báo gồm có việc 
trình thư chỉ định cho trường đã được chỉ định và nói 
chuyện với một cán bộ nhà trường là người sẽ ghi nhận 
quyết định của quý vị. Các trường sẽ nhận được danh sách 
từ Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh cung cấp cho họ tên của 
các học sinh đã được chỉ định cho trường đó và cần phải 
xác nhận ý định học tại trường, tuy nhiên, quý vị vẫn phải 
mang thư chỉ định đến trường. Nếu đã qua ngày đã cho biết 
và nhà trường không nhận được thông báo của phụ huynh, 
họ sẽ xem chỗ của học sinh là bỏ trống.

QUYẾT ĐỊNH HỌC TẠI MỘT TRƯỜNG NGOÀI OUSD — 
Nếu phụ huynh quyết định cho con mình học tại một trường 
ngoài OUSD (chẳng hạn như một trường hiến chương 
hoặc trường tư thục), họ phải thông báo ngay cho trường 
đã được chỉ định trong OUSD, hoặc gọi cho Trung Tâm Chỉ 
Định Học Sinh. Bằng việc này, nhà trường sẽ biết rằng chỗ 
của học sinh là còn trống và có thể thông báo cho Trung 
Tâm Chỉ Định Học Sinh đề nghị chỗ trống đó cho một học 
sinh khác. Một khi phụ huynh thông báo cho nhà trường 
biết quyết định của mình, con họ sẽ không còn được xem 
là học sinh của trường đó nữa. Nếu phụ huynh sau này 
quyết định rằng con mình nên học tại một trường OUSD, 
họ sẽ phải đến Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh tại 746 Grand 
Avenue trước ngày học đầu tiên để làm đơn lại và nhận một 
sự chỉ định khác. 

QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ – Nếu phụ huynh muốn con 
mình theo họ tại một trường OUSD khác với trường được 
chỉ định, họ có quyền kháng nghị. Quy trình kháng nghị 
được mô tả chi tiết ở trang 146. Phụ huynh sẽ được thông 
báo về một khoảng thời gian và thời hạn kháng nghị trên 
thư chỉ định. Những gia đình nào muốn bắt đầu kháng nghị 
cần phải kháng nghị trực tiếp tại Trung Tâm Chỉ Định Học 
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 Sinh ở địa chỉ 746 Grand Avenue. Nếu phụ huynh kháng 

nghị quyết định xếp lớp của con mình, họ vẫn phải xác nhận 
với trường đang được chỉ định về ý định theo học. Các 
trường hợp xếp lớp không được xác nhận trước ngày đã 
quy định sẽ dẫn đến việc chỗ của học sinh đó bị bỏ trống.

GHI DANH
Khi phụ huynh đăng ký cho con mình tại trường, họ phải 
mang theo Thư Chỉ Định Học Sinh. Chỉ có các gia đình nào 
đã xác nhận ý định theo học trước ngày xác nhận trong 
Thư Chỉ Định Học Sinh mới có thể ghi danh. Tất cả những 
người khác sẽ phải trở lại Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh. 
Phụ huynh nên hợp tác chặt chẽ với nhân viên của trường 
mới để xác minh các tài liệu mà nhà trường sẽ yêu cầu để 
ghi danh. 

XÁC NHẬN  |  Tham Gia Quy 
Trình Kháng Nghị
Các gia đình nào không hài lòng với sự chỉ định trường 
có thể nộp đơn kháng nghị cho Phòng Chỉ Định Học Sinh 
(Student Assignment Office) (746 Grand Avenue) trong thời 
hạn được cho biết trên thư chỉ định học sinh. Việc không 
gửi kháng nghị trong thời hạn đã cho có thể làm ảnh hưởng 
đến sự thay đổi xếp lớp của học sinh. 

Để nộp kháng nghị quý vị phải cung cấp các giấy tờ sau 
đây: 

• thư chỉ định ban đầu của OUSD 

• đơn kháng nghị đã điền, ký tên và ghi ngày tháng 

• ID có dán hình của Phụ Huynh/Người Giám Hộ (chỉ có 
phụ huynh/người giám hộ mới được phép nộp kháng 
nghị)

Quý vị cũng có thể muốn mang theo các giấy tờ bổ trợ khác 
để xác minh: 

• sự thay đổi địa chỉ với giấy tờ chứng minh thích hợp (ba 
giấy tờ được duyệt)

• thông tin về anh chị em (với tên và ngày sinh của anh chị 
em, cũng như trường hiện tại hoặc trường được chỉ định 
của anh chị em)

• lý do khác quý vị muốn kháng nghị

Các quyết định kháng nghị được đưa ra trên cơ sở còn 
chỗ trống trong khi vẫn cân nhắc các ưu tiên ghi danh của 
OUSD (xem trang 142). 

Nếu quý vị làm đơn đúng hạn cho năm học 2014-2015, và 
quý vị nộp đơn kháng nghị trước ngày đã cho biết trên thư 
chỉ định, yêu cầu của quý vị sẽ được giải quyết theo thứ tự 
ngẫu nhiên, trong khi vẫn cân nhắc các ưu tiên đã đặt ra 

(Anh Chị Em, Trong Khu Vực và Rút Thăm Chung). Chỉ 
có một yêu cầu trường học sẽ được chấp nhận trong mỗi 
đơn kháng nghị. Một danh sách chờ sẽ được lập, và khi có 
chỗ trống, chúng tôi sẽ liên hệ với phụ huynh để xác định ý 
định theo học tại trường. Học sinh chỉ có thể ghi tên trong 
danh sách chờ tại một trường tại một thời điểm. 

Những đơn kháng nghị nộp bởi người làm đơn trễ sẽ được 
thêm vào danh sách kháng nghị theo thứ tự nhận được, 
trong khi vẫn cân nhắc các ưu tiên đã đặt ra (Anh Chị Em, 
Trong Khu Vực và Rút Thăm Chung). 

Việc xác định một trường hợp xếp lớp mới do có kháng 
nghị có thể không được đưa ra cho đến giữa tháng 5 hoặc 
sau quá trình đăng ký tại cơ sở nhà trường bắt buộc. Một 
số trường hợp xếp lớp có thể không được quyết định cho 
đến tháng 8. Các trường hợp chỉ định sẽ tiếp tục được thực 
hiện đến tháng 8 đến và sau khi khai giảng, tùy vào chỗ 
trống tại mỗi trường. Thông thường, danh sách chờ được 
duy trì trong hai tuần sau khi khai giảng.

Điều quan trọng cần lưu ý là đơn kháng nghị sẽ không 
được chấp nhận sau khi hết tháng 6.

Có thể nhận mẫu đơn kháng nghị tại Trung Tâm Chỉ Định 
Học Sinh. Tất cả đơn kháng nghị phải được nộp trực tiếp 
bởi phụ huynh/người giám hộ hoặc người được chỉ định. 
Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh không chấp nhận đơn kháng 
nghị qua email, fax hoặc gửi qua đường bưu điện.
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 GHI DANH  |  Các Thủ Tục 

Đăng Ký tại Trường
Đăng ký là việc đến trường và điền tất cả giấy tờ cần thiết 
để con quý vị có thể được chỉ định lớp học hoặc nhận lịch 
học. Điều quan trọng là quý vị phải đăng ký cho con mình 
với nhà trường sau khi quý vị đã xác nhận ý định học tại 
trường. Hầu hết các quy trình đăng ký ở tiểu học được tổ 
chức vào tháng 4 hoặc tháng 5. Các quy trình đăng ký ở sơ 
trung và trung học thường được tổ chức vào tháng 4, tháng 
5 và một lần nữa vào tháng 8 tùy trường. Vì các ngày đăng 
ký là do từng trường quyết định, điều quan trọng là quý vị 
phải liên hệ với nhà trường để biết thời điểm đăng ký và 
thực hiện theo các thủ tục được cho biết trên bất kỳ thông 
báo nào của nhà trường. 

Tất cả học sinh phải mang theo thư chỉ định đến trường để 
đăng ký. Các trường cũng sẽ yêu cầu phụ huynh mang theo 
giấy tờ tùy thân có dán hình, giấy khai sinh và hồ sơ chích 
ngừa của con mình. Cần có một sổ liên lạc gần đây của 
trường cũ nếu học sinh mới hoặc học sinh trở lại ở các cấp 
lớp từ 2-12. Các trường cũng có thể yêu cầu xác minh địa 
chỉ để kiểm tra tính chính xác của học bạ chính thức. 

Quý vị phải điền vào phiếu liên lạc khẩn cấp cho mỗi trẻ mỗi 
năm học. Phiếu này có thông tin quan trọng nếu chúng tôi 
cần liên hệ với quý vị trong trường hợp khẩn cấp hoặc thảm 
họa. Khi khai giảng mỗi mùa thu, pháp luật quy định phụ 
huynh phải điền vào phiếu này. Vui lòng đảm bảo cập nhật 
thông tin trong năm học nếu nơi làm việc, số điện thoại, hay 
địa chỉ nhà của quý vị có thay đổi. Điều thiết yếu là quý vị 
cũng phải liệt kê tên của tất cả người lớn được phép đón 
con quý vị. Nếu một người lớn không có tên trên phiếu liên 
lạc khẩn cấp, người đó sẽ không được phép đón con quý 
vị từ trường. Mỗi năm quý vị phải điền vào một phiếu liên 
lạc khẩn cấp mới và bất kỳ khi nào quý vị cần thay đổi địa 
chỉ, số điện thoại, hoặc thêm hay xóa một người lớn được 
phép đón con quý vị ra khỏi phiếu liên lạc khẩn cấp của con 
quý vị. Thông báo cho văn phòng nhà trường nếu có bất kỳ 
quy định hạn chế pháp lý nào (ví dụ như lệnh hạn chế tiếp 
xúc). Quý vị có thể nhận phiếu liên lạc khẩn cấp mới tại văn 
phòng nhà trường.

Vì sự an toàn của con quý vị, điều quan trọng là văn phòng 
nhà trường phải có thông tin liên hệ hiện hành của quý vị. 
Vui lòng thông báo cho văn phòng nhà trường về bất kỳ 
thay đổi nào ở địa chỉ hay số điện thoại của quý vị cả ở chỗ 
làm và ở nhà trong năm học. Thay đổi địa chỉ cần có ba 
thứ chứng minh nơi cư trú. Nếu số điện thoại của quý vị có 
thay đổi trong năm học, vui lòng thông báo cho văn phòng 
nhà trường càng sớm càng tốt để họ có thể đảm bảo phiếu 
liên hệ khẩn cấp và hồ sơ điện tử của con quý vị được cập 
nhật. 

Thời hạn đăng ký là rất quan trọng. Thời hạn đăng ký tại 
trường sẽ được cho biết rõ trong thư chỉ định. Nếu quý vị 
không đăng ký hay xác nhận trước ngày đó, chỗ đã chỉ định 

của quý vị sẽ bị vô hiệu. Nếu quý vị làm đơn trong thời hạn 
đăng ký ban đầu và chưa nhận được thư, vui lòng liên hệ 
với Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh. Quý vị có trách nhiệm 
thông báo cho OUSD biết thay đổi địa chỉ. Việc không trả 
lời đúng hạn đối với thư chỉ định có thể làm ảnh hưởng đến 
việc theo học của con quý vị tại một trường đã chọn 

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào sau khi nhận được thư, 
quý vị sẽ có số điện thoại của nhà trường đã in trên thư để 
gọi và thắc mắc về quy trình và thời hạn đăng ký.

GHI DANH  |  Yêu Cầu Về 
Sức Khỏe Đối Với Mẫu Giáo 
Đến Lớp 12 Để Đi Học
Các em nào sắp bắt đầu đi học cần phải được khám sức 
khỏe (khám sức khỏe và khám nha khoa)

Phần này cho biết thông tin về các thủ tục khám sức khỏe 
cần thiết đối với các em sắp bắt đầu học mẫu giáo. (Những 
thủ tục khám sức khỏe này cũng là bắt buộc đối với các em 
nào sắp vào lớp một nếu các em chưa học mẫu giáo.)

Yêu cầu về khám sức khỏe

Các học sinh sắp tới cần phải khám sức khỏe trước khi 
khai giảng.

• Nếu các em sắp vào mẫu giáo, phải hoàn tất khám sức 
khỏe trong vòng sáu tháng trước khi Khai Giảng. (Nếu 
các em được khám trước ngày 1 tháng 3, 2015, các em 
sẽ cần phải khám sức khỏe một lần nữa trước khi vào 
lớp một.)

• Nếu các em sắp vào lớp 1, và các em chưa học mẫu giáo, 
phải hoàn tất khám sức khỏe trong vòng sáu tháng trước 
khi Khai Giảng.

Mang theo báo cáo khám sức khỏe đã điền đến trường 
trước ngày học đầu tiên.

• Khi quý vị đến phòng mạch bác sĩ hay phòng khám, hãy 
mang theo mẫu báo cáo khám sức khỏe của nhà trường 
để họ có thể điền vào. (Nếu quý vị cần một bản sao của 
mẫu này, quý vị có thể nhận tại trường hoặc trực tuyến.) 

• Mang theo báo cáo khám sức khỏe đã điền đến văn 
phòng chính của trường của con quý vị không trễ hơn 
ngày học đầy tiên. Hãy giữ lại một bản sao.

Yêu cầu về khám nha khoa

Các em cần phải khám nha khoa trước ngày 31 tháng 5, 
2015.

• Nếu các em sắp vào mẫu giáo, các em có thể được khám 
nha khoa ngay từ một năm trước khi vào mẫu giáo.
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 • Nếu các em sắp vào lớp 1, và các em chưa học mẫu giáo, 

các em có thể được khám nha khoa ngay từ một năm 
trước khi vào lớp 1.

Mang theo báo cáo khám nha khoa đã điền đến trường của 
học sinh 

• Khi quý vị đến phòng mạch nha sĩ, hãy mang theo mẫu 
báo cáo khám nha khoa của nhà trường để họ có thể điền 
vào. (Nếu quý vị cần một bản sao của mẫu này, quý vị có 
thể nhận tại trường hoặc trực tuyến.)

• Mang theo báo cáo khám nha khoa đã điền đến văn phòng 
chính của trường của con quý vị vào ngày học đầu tiên, 
hoặc trễ nhất là ngày 31 tháng 5, 2015. Hãy giữ lại một 
bản sao.

Để đi học, tất cả học sinh phải được tiêm vắc-xin phòng 
những bệnh nhất định 

Tiêm vắc-xin (cũng được gọi là “chích ngừa”) giúp bảo vệ 
các em tránh các bệnh nghiêm trọng. Phần này cho biết nhà 
trường đòi hỏi học sinh phải được tiêm các loại vắc-xin nào. 
Nó cũng cho biết phải đến đâu để được tiêm vắc-xin miễn 
phí hoặc giá rẻ cho con quý vị.

Các loại vắc-xin nào là bắt buộc?

Để đi học, tất cả học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 phải được 
tiêm các loại vắc-xin được liệt kê bên dưới. 

• Vắc-xin bại liệt (chống bệnh bại liệt, dẫn đến suy nhược 
cơ và bại liệt). Cần phải tiêm bốn liều; hoặc ba liều nếu có 
ít nhất một liều đã được tiêm vào hoặc sau sinh nhật lần 
thứ 4

• Một sự kết hợp vắc-xin có tên là “MMR” chống bệnh sởi, 
quai bị, và rubella (rubella cũng được gọi là bệnh sởi 
Đức). Cần phải tiêm hai liều; phải được tiêm vào hoặc sau 
sinh nhật lần thứ 1

• Vắc-xin viêm gan B (chống viêm gan B, gây ra bệnh gan). 
Cần phải tiêm ba liều

• Vắc-xin thủy đậu để chống bệnh thủy đậu. Cần phải tiêm 
một liều

• Một sự kết hợp vắc-xin chống bệnh ho gà và hai bệnh 
khác, bạch hầu và uốn ván. Tên của vắc-xin này là khác 
nhau tùy vào tuổi của đối tượng: 

o Đối với trẻ nhỏ, vắc-xin này được gọi là vắc-xin 
“DTaP”. Đối với trẻ lớn hơn và người lớn, vắc-xin này 
được gọi là vắc-xin “nhắc lại Tdap”. 

o Các ký tự trong “DTaP” và “Tdap” gồm có một chữ “t” 
để chỉ tetanus (uốn ván), “d” để chỉ diphtheria (bạch 
hầu), và “p” để chỉ pertussis (ho gà) (pertussis là tên y 
khoa của ho gà). 

(Cũng có các yêu cầu tiêm vắc-xin và các yêu cầu khác về 

sức khỏe đối với học sinh trong Chương Trình Giáo Dục 
Đầu Đời (nhà trẻ). Tham khảo chương trình này để biết chi 
tiết qua số (510) 273-1616.)

Học sinh cần phải tiêm các loại vắc-xin này ở độ tuổi nào?

Điều này phụ thuộc vào loại vắc-xin. Để tìm hiểu về đội tuổi 
khuyến cáo tiêm các loại vắc-xin được liệt kê bên trên, hãy 
truy cập trang web của CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention - Các Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa 
Dịch Bệnh) tại http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/
index.html

QUAN TRỌNG — năm nay, không có thêm thời gian để học 
sinh lớp 7 đến lớp 12 được tiêm vắc-xin nhắc lại Tdap 

Luật pháp California quy định mọi học sinh vào hoặc chuyển 
vào lớp 7 đến lớp 12 phải chứng minh rằng các em đã 
được tiêm vắc-xin nhắc lại Tdap khi các em được ít nhất 7 
tuổi (vào hoặc sau sinh nhật lần thứ bảy). 

Ngay cả khi các em đã mắc ho gà, tiêm vắc-xin nhắc lại 
Tdap vẫn là bắt buộc đối với học sinh ở những lớp này. 
Năm ngoái, các trường đã có một “thời gian gia hạn” hay 
cho thêm thời gian để học sinh ở lớp 7 đến lớp 12 học tại 
trường trong một khoảng thời gian nhất định trước khi các 
em được tiêm vắc-xin nhắc lại Tdap. Năm nay, luật pháp 
tiểu bang không cho phép cho thêm thời gian.

Hầu hết học sinh lớp 7 đến lớp 12 vào năm ngoái tại bất kỳ 
trường học nào của California đều đã được tiêm vắc-xin 
nhắc lại Tdap theo quy định. Thông báo nhắc này chỉ dành 
cho bất kỳ em nào chưa được tiêm. 

Cụ thể là, các học sinh sau đây phải đảm bảo rằng các em 
đã cung cấp cho nhà trường giấy tờ chứng minh đã tiêm 
vắc-xin nhắc lại Tdap trước khi các em đến trường:

• Những học sinh nào vào lớp 7 vào mùa thu này.

• Những học sinh nào chuyển đến đây từ một tiểu bang 
khác và sắp vào lớp 7 đến lớp 12 vào mùa thu này.

Mang theo hồ sơ tiêm vắc-xin đến trường của con quý vị

Nếu quý vị không thể tìm được hồ sơ tiêm vắc-xin của con 
mình, hãy liên hệ với phòng mạch bác sĩ hoặc phòng khám 
và yêu cầu họ fax hoặc gửi hồ sơ tiêm vắc-xin của trẻ trực 
tiếp cho nhà trường.

Hoặc, nếu con quý vị đã được tiêm vắc-xin tại California, 
hãy trao đổi với nhân viên nhà trường hoặc y tá nhà trường. 
Học có thể tìm báo cáo tiêm vắc-xin của con quý vị trong 
các hồ sơ điện tử được Tiểu Bang California lưu giữ. 

Nếu học sinh không được tiêm tất cả các loại vắc-xin bắt 
buộc thì sao?

Học sinh không được phép đi học cho đến khi các em đã 
được tiêm tất cả vắc-xin bắt buộc (hoặc được miễn). 
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 sức khỏe đối với học sinh trong Chương Trình Giáo Dục 

Đầu Đời (nhà trẻ). Tham khảo chương trình này để biết chi 
tiết qua số (510) 273-1616.)

Học sinh cần phải tiêm các loại vắc-xin này ở độ tuổi nào?

Điều này phụ thuộc vào loại vắc-xin. Để tìm hiểu về đội tuổi 
khuyến cáo tiêm các loại vắc-xin được liệt kê bên trên, hãy 
truy cập trang web của CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention - Các Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa 
Dịch Bệnh) tại http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/
index.html

QUAN TRỌNG — năm nay, không có thêm thời gian để học 
sinh lớp 7 đến lớp 12 được tiêm vắc-xin nhắc lại Tdap 

Luật pháp California quy định mọi học sinh vào hoặc chuyển 
vào lớp 7 đến lớp 12 phải chứng minh rằng các em đã 
được tiêm vắc-xin nhắc lại Tdap khi các em được ít nhất 7 
tuổi (vào hoặc sau sinh nhật lần thứ bảy). 

Ngay cả khi các em đã mắc ho gà, tiêm vắc-xin nhắc lại 
Tdap vẫn là bắt buộc đối với học sinh ở những lớp này. 
Năm ngoái, các trường đã có một “thời gian gia hạn” hay 
cho thêm thời gian để học sinh ở lớp 7 đến lớp 12 học tại 
trường trong một khoảng thời gian nhất định trước khi các 
em được tiêm vắc-xin nhắc lại Tdap. Năm nay, luật pháp 
tiểu bang không cho phép cho thêm thời gian.

Hầu hết học sinh lớp 7 đến lớp 12 vào năm ngoái tại bất kỳ 
trường học nào của California đều đã được tiêm vắc-xin 
nhắc lại Tdap theo quy định. Thông báo nhắc này chỉ dành 
cho bất kỳ em nào chưa được tiêm. 

Cụ thể là, các học sinh sau đây phải đảm bảo rằng các em 
đã cung cấp cho nhà trường giấy tờ chứng minh đã tiêm 
vắc-xin nhắc lại Tdap trước khi các em đến trường:

• Những học sinh nào vào lớp 7 vào mùa thu này.

• Những học sinh nào chuyển đến đây từ một tiểu bang 
khác và sắp vào lớp 7 đến lớp 12 vào mùa thu này.

Mang theo hồ sơ tiêm vắc-xin đến trường của con quý vị

Nếu quý vị không thể tìm được hồ sơ tiêm vắc-xin của con 
mình, hãy liên hệ với phòng mạch bác sĩ hoặc phòng khám 
và yêu cầu họ fax hoặc gửi hồ sơ tiêm vắc-xin của trẻ trực 
tiếp cho nhà trường.

Hoặc, nếu con quý vị đã được tiêm vắc-xin tại California, 
hãy trao đổi với nhân viên nhà trường hoặc y tá nhà trường. 
Học có thể tìm báo cáo tiêm vắc-xin của con quý vị trong 
các hồ sơ điện tử được Tiểu Bang California lưu giữ. 

Nếu học sinh không được tiêm tất cả các loại vắc-xin bắt 
buộc thì sao?

Học sinh không được phép đi học cho đến khi các em đã 
được tiêm tất cả vắc-xin bắt buộc (hoặc được miễn). 

• Nếu con quý vị chưa được tiêm tất cả các loại vắc-xin bắt 
buộc, quý vị vẫn có thể làm đơn xin chỉ định trường cho 
con mình tại Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh của OUSD. 

• Tuy nhiên, cho đến khi con quý vị đã được tiêm tất cả các 
loại vắc-xin bắt buộc, quý vị không thể đăng ký cho con 
mình tại trường và con quý vị không thể đi học. 

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc tìm bác sĩ để tiến hành 
khám hay tiêm vắc-xin, hãy trao đổi với nhân viên nhà 
trường hoặc y tá nhà trường. 

Quý vị có thể đến đâu để tiêm vắc-xin cho con mình?

Để được tiêm vắc-xin, học sinh có thể gặp bác sĩ thường 
xuyên của mình hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác.

Hoặc, có một chương trình gọi là Vaccines for Children 
(Vắc-xin cho Trẻ Em) (cũng được gọi là “VFC”) có cung cấp 
vắc-xin miễn phí hoặc giá rẻ cho trẻ em 18 tuổi trở xuống. 
Để tìm một phòng khám hay phòng mạch trong chương 
trình Vaccines for Children:

• Nếu con quý vị có bảo hiểm Medi-Cal hoặc đủ điều kiện 
tham gia Medi-Cal, hãy gọi số 1-888-604-4636 hoặc 
truy cập http://shotsforschool.org/parentinfo.html#vfc_
locations 

• Nếu quý vị không có bảo hiểm sức khỏe cho con mình, 
quý vị có thể tìm thấy một danh sách các phòng khám tại 
http://www.oshpd.ca.gov/RHPC/Clinics/FQHCS.html. 

• Để biết thông tin về các phòng khám miễn phí để được 
chích ngừa, vui lòng gọi cho dự án Alameda County 
Immunization Project qua số 267-3230. 

GHI DANH  |  Các Cơ Hội 
Tham Gia Của Phụ Huynh
Sự tham gia của phụ huynh là rất quan trọng đối với sự 
thành công của tất cả các trường. Chúng tôi trông cậy vào 
Phụ Huynh và Người Giám Hộ trong việc hướng dẫn cho 
nhà trường để phát triển các kế hoạch và chương trình 
dành cho học sinh, sẽ sử dụng hiệu quả nhất nguồn tài trợ 
được cấp cho trường nhằm phục vụ học sinh. Chúng tôi 
khuyến khích tất cả các gia đình nên tích cực tham gia hoạt 
động trong cộng đồng học đường của mình và cung cấp 
cho các lãnh đạo nhà trường ý kiến cần để phát triển một 
chương trình toàn diện đáp ứng các nhu cầu riêng của mỗi 
cộng đồng nhà trường. 

Chúng tôi kính mời tất cả các gia đình tham gia các cơ hội 
sau đây dành cho phụ huynh tại cơ sở nhà trường của họ: 

• Hội Đồng Tư Vấn Người Học Tiếng Anh (English Learner 
Advisory Council, ELAC):

Mỗi trường có 21 Người Học Tiếng Anh trở lên phải 
có một ELAC. Vai trò của ELAC là tư vấn cho hiệu 

trưởng và Hội Đồng Cơ Sở Trường về các chương 
trình và dịch vụ sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của 
Người Học Tiếng Anh.

• Ủy Ban Tư Vấn Người Học Tiếng Anh Của Học Khu 
(District English Learner Advisory Committee, DELAC): 

Mục đích của DELAC là đưa ra các khuyến cáo cho 
Học Khu về các cách để cải thiện các chương trình 
và dịch vụ dành cho Người Học Tiếng Anh. Chúng tôi 
khuyến khích mỗi ELAC gửi các đại diện đến DELAC 
sao cho tất cả các trường đều được đại diện trong 
các khuyến cáo được gửi cho Học Khu. 

• Hội Đồng Cơ Sở Trường (School Site Council, SSC): 

Vai trò của Hội Đồng Cơ Sở Trường là chỉ đạo quy 
trình quy hoạch cơ sở nhằm đảm bảo rằng nhu cầu 
của tất cả học sinh được đáp ứng trong Kế Hoạch 
Duy Nhất Đảm Bảo Thành Tích Học Sinh (Single 
Plan for Student Achievement, SPSA). Mỗi trường có 
một SPSA đặt ra các mục tiêu và hoạt động để từng 
trường đáp ứng trong năm học. 

• Ủy Ban Tư Vấn Nhà Trường (School Advisory Committee, 
SAC):

Các trường nhận được tài trợ dành cho học sinh kém 
may mắn về xã hội-kinh tế có một Ủy Ban Tư Vấn 
Nhà Trường. SAC tư vấn cho Hiệu Trưởng và Hội 
Đồng Cơ Sở Trường về cách đáp ứng nhu cầu của 
nhóm học sinh này trong SPSA. 

Chúng tôi hoan nghênh phụ huynh tích cực tham gia và liên 
hệ với nhà trường để tìm hiểu về các chương trình này và 
các hoạt động tham gia khác dành cho phụ huynh. 

GHI DANH  |  Đánh Giá 
Người Học Tiếng Anh
Học Khu Thống Nhất Oakland cung cấp cho mỗi học sinh 
được liệt vào dạng Người Học Tiếng Anh (ELL) nội dung 
giảng dạy Phát Triển Tiếng Anh để cung cấp cho các em 
khả năng tiếp cận bình đẳng đối với chương trình giảng 
dạy cốt lõi tuân theo Kế Hoạch Chính Dành Cho Người Học 
Tiếng Anh của OUSD.

Con quý vị có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ EL nếu quý 
vị đã điền vào bản khảo sát ngôn ngữ ở nhà trên mẫu đơn 
Ghi Danh Lựa Chọn và đã trả lời ít nhất một trong các câu 
hỏi sau đây với một câu trả lời là không phải tiếng Anh:

1. Con quý vị học ngôn ngữ nào trước tiên khi bắt đầu tập 
nói?

2. Quý vị thường hay nói ngôn ngữ nào nhất với con quý 
vị?

3. Con quý vị thường hay sử dụng ngôn ngữ nào nhất ở 
nhà? 



Quý vị quan tâm đến những thông tin cập nhật mới nhất về những gì đang diễn ra trong các Trường thuộc OUSD? Hãy theo dõi thông tin 
của chúng tôi trên Facebook hoặc Twitter!            www.tinyurl.com/OUSDfacebook  •  www.twitter.com/OUSDNews

Hướng Dẫn Lựa Chọn Ghi Danh OUSD 2014-15 www.ousd.k12.ca.us/enroll

150
 Kiểm Tra Ban Đầu

Nếu con quý vị được cân nhắc nhận các dịch vụ lần đầu 
tiên, con quý vị sẽ được đánh giá ban đầu. Con quý vị 
sẽ được tổ chức làm Kiểm Tra Phát Triển Tiếng Anh của 
California (California English Language Development Test, 
CELDT) và đánh giá ngôn ngữ chính. Các bản đánh giá này 
sẽ được cung cấp cho học sinh trong vòng 30 ngày sau 
ngày học đầu tiên của học sinh, hoặc tại trường hoặc tại 
Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh. 

Dựa rên kết quả của những bản đánh giá này, Trung Tâm 
Chỉ Định Học Sinh sẽ gửi Thư Thông Báo Cho Phụ Huynh 
đến trường để nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh biết 
kết quả. Nhà trường sau đó sẽ thông báo cho phụ huynh 
biết các lựa chọn chương trình dành cho học sinh là Người 
Học Tiếng Anh đã xác định để phụ huynh có thể đưa ra 
quyết định có cân nhắc về sự xếp lớp của con mình trong 
chương trình. Việc này sẽ cho phụ huynh có cơ hội chọn 
chương trình sẽ đáp ứng tốt nhất các nhu cầu học tập của 
con mình. 

Phụ huynh sẽ có cơ hội thay đổi trường được chỉ định để 
tham gia một chương trình dành cho Người Được Chỉ Định 
họ chọn, miễn là trường có dịch vụ đó còn chỗ trống. Có 
thể tìm thấy các chương trình khác nhau dành cho Người 
Học Tiếng Anh và địa điểm của họ ở các phần Thông Tin 
Sơ Lược Về Các Trường hoặc Tìm Chương Trình Dành 
Cho Người Học Tiếng Anh trong tài liệu hướng dẫn Ghi 
Danh Mở Lựa Chọn.

Kiểm Tra Hàng Năm
Học sinh nào đã được xác định để nhận các dịch vụ dành 
cho Người Học Tiếng Anh sẽ được kiểm tra hàng năm để 
xác định tiến bộ của các em trong chương trình cho đến khi 
các em được tái phân loại là thành thạo. Kiểm tra hàng năm 
cho nhóm học sinh này sẽ được tổ chức tại trường trong 
khoảng thời gian từ ngày học đầu tiên đến 31 tháng 10. Phụ 
huynh sẽ nhận được thư Thông Báo Gửi Phụ Huynh cập 
nhật vào tháng 4 hoặc tháng 5 và sẽ có cơ hội chọn một 
chương trình dành cho Người Học Tiếng Anh cho năm học 
tới mà họ thấy rằng sẽ đáp ứng tốt nhất các mục tiêu học 
tập của con mình. 
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 Notes



Tìm hiểu về các trường. Thu thập mọi giấy tờ cần thiết. Nhận thư có chỉ định trường 
mới.

Nếu là Người Học Tiếng Anh, 
học sinh sẽ được đánh giá 

trước 31 tháng 10.

Xác nhận theo học với trường 
mới trước ngày đã cho biết.

Có mặt tại trường trước thời 
hạn đã cho biết để Đăng Ký.

Kháng nghị quyết định chỉ 
định nếu muốn theo học ở một 

trường khác.
Có mặt vào ngày học đầu tiên.

Nếu không theo học, thông 
báo cho nhà trường để xếp 

chỗ cho học sinh khác.

Tham gia các chuyến tham 
quan, nói chuyện với các phụ 
huynh khác, gặp gỡ đại diện 

nhà trường.

Tham dự Hội 
Thảo Chỉ Định 
Học Sinh để 

tìm hiểu thêm 
về các Lựa 

Chọn.

Điền đơn 
đăng ký và 
mang theo 
giấy tờ đến 

trường hoặc 
trung tâm SAC 

để rút thăm 
trước ngày 
17/01/2014.

Quyết định về sáu trường tiểu 
học, ba trường trung học.

CON DƯỜNG THỰC HIỆN QUY TRINH FACE TRONG CHƯƠNG TRINH LỰA CHỌN TRƯỜNG HỌC

Nộp đơn đăng ký của quý vị trong kỳ ghi danh mở: 
9 tháng 12, 2013 đến 17 tháng 1, 2014

Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh có thể giúp quý vị thực hiện toàn bộ quy trình ghi danh, cho dù con quý vị là mới đến 
OUSD; trở lại OUSD từ một trường hiến chương, trường tư thực, hay trường ở một thành phố khác; hay chuyển 
từ một trường khác của OUSD. Văn phòng này nằm tại địa chỉ 746 Grand Avenue. Các tư vấn viên xếp lớp làm 
việc từ 8:00 sáng đến 2:00 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu, hoặc theo hẹn. Cũng có tổ chức kiểm tra ngôn ngữ dành 
cho học sinh nào có ngôn ngữ chính không phải tiếng Anh. 

Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh
746 Grand Avenue, Portable A
Oakland, CA 94610 
(510) 273-1600 | (510) 434-7780 Điện thoại
(510) 273-1602 Fax
enroll@ousd.k12.ca.us

Giờ Làm Việc Bình Thường Của Chúng Tôi:
Thứ Hai đến thứ Sáu,
8 giờ sáng – 2 giờ chiều

Chúng tôi đóng cửa vào thứ Bảy, Chủ 
Nhật và các ngày lễ của Học Khu

Tháng 11 – tháng 12 Tháng 11 – Giữa tháng 1 Tháng 3 – Giữa tháng 4 Tháng 8 – Ngày Học Đầu Tiên


