
  

BẢO TỒN VĂN HÓA – TÌNH GIA ĐÌNH – DẠY DỖ CON CHÁU - 
HỌC VẤN THÀNH CÔNG TRONG THẾ KỸ MỚI 

Chương Trình Song Ngữ Hội 
Nhập Anh Việt không giống 
những lớp thuần túy chỉ dạy 
tiếng Việt.  Học sinh dùng cả 
hai ngôn ngữ để học tất cả 
các môn học trong trường do 
Bộ Giáo Dục Tiểu Bang và 
Khu Học Chánh đề ra như là 
Toán, Khoa Học, Nghệ 
Thuật. Các em học cùng một 
chương trình giống như tất 
cả các học sinh khác trong 
toàn khu học chánh, chỉ khác 
là các em học các môn học 
bằng hai ngôn ngữ. 

Mục Tiêu của Chương Trình Song 
Ngữ: 

1. Tất cả học sinh tham dự sẽ thông 
thạo ngôn ngữ thứ hai.  Học sinh 
Việt giỏi tiếng Anh và học sinh 
“Mỹ” cũng rành tiếng Việt. 

2. Cả hai nhóm học sinh sẽ đạt hoặc 
vượt chỉ tiêu học vấn, trong tất cả 
các bộ môn, do Bộ Giáo Dục đề 
ra cho tất cả 

3. Tất cả học sinh tham dự chứng tỏ 
sự hiểu biết, thái độ hài hoà và 
hành vi ứng xử thích hợp trong 
việc giao tiếp với các nền văn hoá 
khác. 

 

CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ HỘI NHẬP ANH-VIỆT 
Portland Public Schools Vietnamese Dual-Language Program 

Xin mời phụ huynh tham gia buổi họp cho các em học sinh 
vào MẪU GIÁO và LỚP 1 Niên Học 2017-2018 
Wednesday, February 8, 6–8 PM 
Roseway Heights School 
7334 NE Siskiyou St, Portland, OR 97213 
 
Tuyển chọn vào chương trình song ngữ: 
FEBRUARY 8 – MARCH 3, 2017 

Xin liên lạc cho thêm chi tiếc: 
Linh Đoàn (971) 266-5897 or Linh@APANO.org 
Anh Lê (503) 916-3249 or VLE@pps.net 

Trước đây, người ta vẫn 
thường nghĩ là học ngôn ngữ 
thứ hai ở lứa tuổi đang bắt đầu 
học tiếng mẹ đẻ có thể khiến 
trẻ lẫn lộn, nhầm lẫn, từ đó 
ngăn trở việc học đọc – viết 
sau này.  Nhưng các nhà 
nghiên cứu về học song ngữ đã 
đưa ra những kết luận hoàn 
toàn trái ngược và đáng kinh 
ngạc.  Đó là việc các học sinh 
trong chương trình song ngữ 
hội nhập thông thạo cả hai 
ngôn ngữ đồng thời các em trở 
nên linh hoạt, thông minh và 
có khả năng tập trung cao hơn. 
những học sinh khác. 



 Lorem Ipsum 

 

ACADEMIC ACHIEVEMENT – CAREER ADVANTAGES – 
CROSS-CULTURAL EXPOSURE – BILINGUAL LITERACY 

What is a Dual Language  
Immersion program 
(DLI)? 

This program integrates 
native English speaking and 
English-language learning 
students in the same 
classroom and provides 
academic instruction through 
two languages, one of which 
is the primary language of 
each group of students.  In 
this case, the program 
includes English and 
Vietnamese. 

 

Benefits of DLI Programs 
 
1. Higher graduation rate for DLI 

students compared to the average 
graduation rate for all students 
(graduation rate in Oregon is 
75%) 

2. Increase academic and cognitive 
(brain) functions 

3. Achievement in all core content 
4. Cross-cultural understanding 
5. Broaden career opportunities 
6. Retain identity, language and 

culture for native speakers 
 
 

PORTLAND PUBLIC SCHOOLS  
VIETNAMESE DUAL - LANGUAGE IMMERSION  

2017-2018 ENROLLMENT 

Join us at the  
KINDERGARTEN OPEN HOUSE 
Wednesday, February 8, 6–8 PM 
Roseway Heights School 
7334 NE Siskiyou St, Portland, OR 97213 
 
Registration for the program begins  
FEBRUARY 8 – MARCH 3, 2017 

Please contact Linh Doan for more information. 
 (971) 266-5897 or Linh@APANO.org 
 
Anh Le (503) 916-3249 or VLE@pps.net  
 

Students in the program 
receive 100% of the grade 
level core curriculum.  

In the Vietnamese Dual-
Language program, 50% of 
the curriculum is delivered in 
English, and 50% is delivered 
in Vietnamese.  

The Dual Language 
Immersion program bases the 
curriculum on the Common 
Core Standard, which is 
standard for all Portland 
Public School students. 
 


