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tạo dựng tương lai

Các nhân viên cam kết nhằm đảm bảo
thành công trong việc học tập của tất cả
các học sinh qua một nền văn hóa cộng
tác của học tập và giảng dạy.

Proudly educating
students in
grades 6-8.

STEM được viết tắt là Science, Technology, Engineering and
Mathematics (Khoa Học, Kỹ Thuật Học, Engineering và Toán
Học). STEM là được dựa trên đa ngành, kết hợp những
kiến thức khác để tạo thành một thể. Kỹ thuật giúp chúng ta
giao tiếp; Toán là ngôn ngữ; Khoa học và , Engineering nhấn
mạnh vào các tiến trình tư duy và thiết kế các giải pháp
thay vì các giải pháp của chính chúng. Cách tiếp cận này cho
phép các học sinh để phát triển các kỹ năng tư duy mà có
thể được áp dụng cho mọi môn. Chương trình giảng dạy
thúc đẩy tính tò mò, khám phá, cộng tác, và tích cực tham gia
trong quá trình học tập.

and
JARDINE | Explorations
Academy

“Chúng tôi rất thích trường này và chúng tôi tự
hào được trở thành Jardine Jaguars.” ∼
Phụ Huynh Jardine

MỘT THẾ GIỚI CỦA CƠ HỘI

Những Ðặc Ðiểm Ðặc Biệt:

STEM and Career Explorations

Về Chủ Ðề của Chúng Tôi
Chủ đề STEM and Career Explorations được phối hợp
của chúng tôi được chú trọng về tầm quan trọng
toàn quốc trong nền giáo dục nhằm chuẩn bị các
công dân đua tranh cho nền kinh tế cao tốc, công
nghệ phong phú, tính sáng tạo, và toàn cầu mà các
học sinh của thế kỷ thứ 21 sẽ trải nghiệm như các
người lớn.
Những học sinh theo học ở Jardine có cơ hội duy nhất
để nhận nền tảng kiến thức vững mạnh trong bốn lĩnh
vực đọc viết của STEM có liên quan với nhau như:
Khoa Học, Kỹ Thuật Học, Khoa Công Trình, và Toán Học.
Sự chú trọng của chúng tôi về các thực tập phát triển
STEM cung cấp các học sinh các cơ hội quan trọng và
có ý nghĩa để thực hiện các cuộc điều tra, thu thập
và áp dụng thông tin, xem xét các vấn đề xã hội, và
giải quyết các vấn đề bằng dùng tư duy phê phán
và kỹ thuật như các cung cụ.
Nâng cao chương trình giảng dạy và văn hóa với sự
tích hợp với của một sự chú trọng STEM nhằm trang
bị các học sinh cho tương lai của mình bằng cách xây
dựng các kỹ năng cần thiết để được chuẩn bị cho
việc làm của ngày mai.

•

STEM được tích hợp vào mọi môn học

•

Chuẩn bị đại học và nghề nghiệp tập trung
trong mọi khía cạnh của việc học tập

•

Kỹ thuật tiên tiến trong các lớp học

•

Các đơn vị học tập theo cấp lớp thú vị

•

Dự án và học tập dựa trên vấn đề

•

Các kinh nghiệm học tập theo tương tác

•

STEM Action Lab cho học sinh nghiên cứu

•

Tricaster production studio

•

Học sinh tiếp cận công nghệ cao cấp

•

Các đối tác cộng đồng, cố vấn nghề
nghiệp, và khách thuyết trình

•

Hợp tác với các trường cao đẳng và đại học

•

Các chương trình STEM Enrichment cho mùa hè

Khám phá hiện tại…
tạo dựng tương lai

Jardine STEM and Career Explorations
Academy nỗ lực để cung cấp một môi
trường giáo dục tích cực mà thách thức
và hỗ trợ tất cả các học sinh để trở
thành những học sinh học tập thành công.

STEM là gì?

Nhiệm Vụ của Chúng Tôi

Sở Trường Thú Vị Mỗi Ngày
JAGUAR JAMBOREE
Các buổi tập hợp hàng quý được thực hiện để công nhận
bốn mức độ của thành tích học tập; vinh danh hiện diện
và hành vi xuất sắc; và ăn mừng việc tham gia trong các
môn thể thao và các hoạt động ngoại khóa.

Học Sinh của Tháng
Vinh danh những học sinh biểu hiện mẫu mực về tôn trọng,
quan tâm, trách nhiệm, và chính trực.

P h á t h i ệ n ∼ Kh á m p h á

Các Chương Trình Công Nhận Học Sinh

Dự án của Chương Trình Lead the Way Gateway to Technology
được sử dụng như một chương trình giảng dạy cho các môn kỹ
thuật học lớp 7 và 8. PLTW đề nghị một nền tảng vững chắc cho
việc học hỏi thêm về STEM trong trung học và xa hơn. Các học sinh
áp dụng toán, khoa học, công nghệ, và kỹ thuật trong các bài học
dựa trên dự án thực hành được thiết kế để thu hút tính tò mò,
tưởng tượng và sáng tạo của các em.

Tương Tác ∼ Kết Nối ∼ Khám Phá

Các nhân viên ngẫu nhiên phân phát các vé trên cơ bản
hàng ngày cho những học sinh nào đang biểu lộ Jardine
PRIDE. Các học sinh ký Celebrity Book và đặt vé của mình
trên matrix để nhận một “Mystery Motivator.”

CÁC CƠ HỘI HỌC SINH THAM GIA
• Các Chương Trình Thanh Nhạc và Nhạc Khí
Mẫu Mực
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hội Ðồng Học Sinh
National Academic League Team (NAL)
Lãnh Ðạo (Drill Team and Color Guard)
Ðội Lego Robotics
Chương Trình AVID
Minecraft
Niên Giám
Chương Trình Sau Giờ Học
Chương Trình Fuel Up to Play
Thê Thao (Lớp 7 & 8)
o Cross-country
o Bóng chuyền
o Bóng rổ
o Ðiền Kinh

JARDINE |

Action Lab

Jardine được trang bị với một phòng thí nghiệm
tối tân mới mà đề nghị 20 đơn vị tích hợp của
nghiên cứu, và cung cấp các học sinh các cơ hội
để khám phá một loạt các lĩnh vực thú vị.
Chương trình cung cấp một chương trình giảng
dạy hiện đại của nội dung kỹ thuật học và nghiên
cứu khoa học qua việc sử dung cân bằng về
truyền thông, video và các hoạt động thực hành.
Ví dụ của các đơn vị bao gồm:
•
•
•
•
•
•
•

Alternative Energy
Audio Communications / Video Productions
Computer Aided Drafting (CAD)
Computer Graphics & Animation /Gaming
3D Digital Design & Manufacturing
Digital Music
Forensic Science

Sáng tạo ∼ Hiếu kỳ ∼ Ðổi mới

Jaguar’s 200 Club

Liên Hệ

AVID là một chương trình dành cho các học sinh lớp 7 và 8 được thiết kế
để hỗ trợ những học sinh đang lấy các môn học cao hơn. Các học sinh được
chọn qua một quá trình nộp đơn và phỏng vấn. Một khi đã được nhận vào
trong chương trình, các học sinh lấy AVID như một lớp tự chọn mà cung cấp
hỗ trợ, các hoạt động nhận thức về đại học, dạy kèm và phát triển kỹ năng
trong tổ chức, hợp tác, và lãnh đạo.

Tại Jardine STEM and Career Explorations Academy, chúng tôi nỗ
lực để chào đón, vinh danh, và liên hệ với các gia đình của chúng
tôi như các đối tác trong quá trình giáo dục. Ðội Gia Ðình Tham Gia
của chúng tôi bao gồm việc tạo một sự cân bằng của các tiết mục
mà đề nghị các hoạt động vui thú để giúp các gia đình liên hệ với
trường chúng tôi, và các cơ hội giáo dục dành cho các gia đình để
cùng học hỏi.
Quan hệ đối tác cộng đồng của Jardine đóng một vài trò quan
trọng trong việc cung cấp các cơ hội độc nhất và phong phú cho các
học sinh của chúng tôi.
“Các giáo viên và các nhân viên luôn luôn hoan nghênh và rất dễ dàng để thấy rằng
họ rất thích thú trong việc giáo dục các trẻ em! Tôi rất thích được biết rằng họ thực
sự quan tâm về việc giúp mỗi trẻ em thành công.” - Phụ Huynh Jardine

Chương Trình AVID của Jardine là
thành công nhiều trong việc chuẩn bị các học
sinh cho những khắc nghiệt của
trung học và đại học.

JARDINE | Family and Community

Cam Kết tới Xuất Sắc
Blackbear Bosin Academy là một chương trình cá biệt
bên trong Jardine dành cho những học sinh giáo dục bình
thường ở cấp hai nào mong muốn tăng cường các kỹ
năng học tập của mình trong một môi trường học tập nhỏ.
Ghi danh vào Blackbear Bosin Academy là giới hạn đến
90 học sinh, với cỡ lớp học cốt lõi giới hạn đến 15. Cấu
trúc này cho phép các học sinh và các giáo viên để tạo
thành một cộng đồng của những người học tập thực sự
hướng tới sự thành công của mỗi thành viên trong nhóm.

Blackbear Bosin Academy duy trì các mục tiêu học tập
cao tương tự và các tiêu chuẩn giảng dạy được áp dụng
bởi tất cả các nhân viên Jardine. Các học sinh Bosin đều
hợp lệ để tham gia trong tất cả các cơ hội ngoại khóa
được đề nghị tại Jardine STEM and Career Explorations
Academy.
Học sinh nhập học tại Blackbear Bosin Academy được
dựa trên một quá trình nộp đơn và phỏng vấn.

Bosin Application

•
•
•
•

Các Người Tình Nguyện
Hội Ðồng Trường Học
Các Thăm Viếng Ghế Ðỏ
Jaguar Jamborees
•
•
•
•
•

Các Ðối Tác Cộng Ðồng:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chapel Hill
New Spring Church
Bombardier
Community in Schools
Arts Partners
Southwestern College
Wichita State University
Old Chicago
Exploration Place

•
•
•
•
•
•

Các Ðêm STEM
Ðêm Xem Phim
Ðêm Chơi Game
Các Tiết Mục AVID
Ðêm Fuel Up to
Play
MSI Midwest
TRIO Program
KU Med Center
Grace Med
Love Wichita
Boeing Employee
Community Fund

Xây dựng tương lai…
với nhau

Blackbear Bosin Academy

Gia Ðình Tham Gia:

Các học sinh thiết kế giải pháp riêng của mình cho một
câu hỏi khoa học và thách thức. Các đội vạch kế hoạch,
tạo, xây dựng, chương trình, và thử nghiệm một người
máy bằng dùng kỹ thuật LEGO MINDSTORMS® mà thực
hiện một loạt các nhiệm vụ. Qua sự tham gia của các
em, các em sẽ khám phá khả năng nghề nghiệp thú vị
trong lúc học tập mà các em có thể thực hiện một đóng
góp tốt cho xã hội.

“Tôi nghĩ các giáo viên của tôi đều rất tốt
và tôn trọng. Tôi rất hãnh diện được trở
thành một phần của trường này”
“Trường này rất tuyệt vời, tất cả các học sinh
đều rất tôn trọng. Tôi rất biết ơn được học
trường này.”

JARDINE| Opportunities
Chương Trình Sau Giờ Học

Các Hoạt Ðộng Ngoại Khóa

Phát Triển Lãnh Tụ
Interscholastic Athletics (Lớp 7 & 8)
Thu - Cross-Country (Nam & Nữ) / Volleyball (Nữ)
Ðông – Basketball (Nam & Nữ)
Xuân - Track & Field (Nam & Nữ)

National Academic League Team (NAL)
Academic athletes dùng phương pháp và hợp tác để trả
lời các câu hỏi và giải các vấn đề thực tế trong các cuộc
thi liên trường.

Drill Team / Color Guard
Các học sinh lãnh đạo tham gia trong trong các cuộc thi color
guard và drill, các diễn hành, và các tiết mục cộng đồng.

Student Council (Hội Ðồng Học Sinh)
Những học sinh được chọn phục vụ như các lãnh tụ để thúc
đẩy và hỗ trợ một môi trường văn hóa tích cực. Các hội viên
thiết kế và kế hoạch các hoạt động toàn trường và tham gia
trong dịch vụ cộng đồng.
Year Book (Niên Giám)
Các học sinh hợp tác với các nhân viên cố vấn về phần của
các tính năng, bố trí, và thiết kế đồ họa của niên giám.

Dành cho tất cả các học sinh, chương trình sau giờ học của
Jardine bao gồm cả hai phần: chú trọng giảng dạy và giải
trí. Những học sinh tham gia có một thời gian dành riêng
cho dạy kèm và bài tập về nhà, cũng như các hoạt động.
Phần giải trí đề nghị bao gồm các cuộc du ngoạn, thể
thao, nhạc, nghệ thuật, kỹ thuật và nhiều hơn. Ðược hỗ trợ
bởi một tài trợ ARTS 21st Century Community Learning
Center, các học sinh tại Jardine nhận thêm các cơ hội
phong phú trong nghệ thuật tạo hình, âm nhạc, khiêu vũ, và
kịch thuật.

STEM Enrichment Academy Mùa Hè
Chương trình mùa hè của chúng tôi cung cấp các kinh
nghiệm học tập cho các học sinh mà được bao gồm sự
tích hợp của đa và liên ngành của STEM. Tất cả các học
sinh tham gia trong các khóa trong đọc, toán và kỹ thuật
học mà được kết nối qua một chủ đề tập trung nào đó.
Các thí sinh cho chương trình mùa hè đều được nhận dạng
dựa trên dữ liệu thành tích mà cho thấy mức độ học tập
có thể được tăng cường qua phong phú để đẩy nhanh
mức tiến độ của mình.

Trại Southwestern College Builder Bound
Những học sinh được chọn tham gia một trại bốn ngày
trên khuôn viên của Southwestern College được thiết kế
để cho các em những kinh nghiệm về “học đại học” trong
lúc đang theo học STEM. Các học sinh ở lại trên khuôn viên
đại học trong thời gian cắm trại và tham gia trong các
hoạt động để xây dựng sự hợp tác, lãnh đạo, giải quyết
vấn đề, và tính sáng tạo.

Khám Phá Tiềm Năng…
Phát TriểnLãnh Tụ

Ðội Lego Robotic

“Trường này là một môi trường học tập
rất hữu ích. Các nhân viên là rất tuyệt
vời. Tôi rất vui mừng rằng mình đã theo
học tại Jardine STEM and Career

G u id e li n es fo r

Minecraft Club sử dụng MinecraftEdu,
một phiên bản của Minecraft được tạo
cho các trường học để sử dụng như một
công cụ cho việc giảng dạy. Giáo viên
điều khiển môi trường mà các học sinh
ở trong nó, cho các em một nhiệm vụ
để hoàn thành mà tương quan đến một
trong những môn học chính của các em.

Chúng tôi đã thực hiện một quyết định tuy ệt vời về việc xin học tại
Jardine. Cám ơn. ” ∼ Phụ Huynh Jardine
“Tôi thích các thầy cô tại trường này và những gì con em tôi đang
Tôi cảm thấy con em tôi đang nhận một cơ hội tuyệt
học.
vời. ” ∼ Phụ Huynh Jardine
“Tôi thích Jardine và tôi rất tự hào để gọi nó là
trường của con trai của tôi. Các nhân viên đã luôn
luôn hỗ trợ và tôi biết tôi có thể liên lạc họ bất kỳ
lúc nào với một vấn đề. ” ~~ Phụ huynh Jardine

Tạo Một Môi Trường Tốt Ðẹp
cho Học Tập

“Chúng tôi thích con gái của mình trong trường này và chúng tôi đã chọn đúng về
việc cho con gái tôi học tại Jardine.” ~~ Phụ huynh Jardine

Liên L ạc Chún g Tôi

“Con gái của tôi đã bắt đầu học lớp 6 và chúng tôi rất
hài lòng về việc đã chọn để theo học Jardine STEM and
Career Explorations Academy. Nó đã là một kinh
nghiệm thú vị đối với con gái của tôi và tôi cảm thấy
con gái của tôi đã thực sự nổ rộ tại trường này. Con
gái của tôi thích Jardine và các nhân viên của trường
và vui vẻ khi về nhà mỗi ngày. Con gái của tôi đã học
được rất nhiều.

http://jardine.usd259.org

Muốn biết thêm thông tin hoặc muốn
hẹn để thăm viếng trường chúng tôi:
3550 Ross Parkway
Wichita, Kansas 67210

Khảo Sát Các Trường Học An Toàn và
Lễ Ðộ

Ðiện thoại: 316-973-4300
Fax: 316-973-4310

• 98% các gia đình đã trả lời rằng các nhân viên làm
tốt về việc làm trường học thành một nơi an toàn
cho các học sinh để học.

Web: http://jardine.usd259.org

• 99% các gia đình đã đồng ý rằng các nhân viên đối
xử với các học sinh với lòng tôn trọng, hỗ trợ, và
khuyến khích các học sinh để học tập tốt.

Like us on
Facebook.

Lura Jo Atherly, Hiệu Trưởng
latherly@usd259.net

• 97% các gia đình đã nói rằng các con em của họ tự
hào được trở thành một phần của trường này.
• 99% các học sinh đã đồng ý rằng họ được hoan
nghênh, được đối xử với lòng tôn trọng, và được
khuyến khích để trở lại khi thăm viếng trường.
• 96% các học sinh đã cho biết rằng các nhân viên
đều giúp ích và khuyến khích chúng để học tập tốt.
• 97% các học sinh tin rằng công việc học tập của
chúng ở trường là quan trọng.
“Con em tôi thích trường này. Nó đã làm một khác
biệt đối với con em tôi. ” ∼ Phụ Huynh Jardine
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