
Đó Là Trường Học Với Trải Nghiệm Không Thể Có 
Được Trên Giảng Đường!
• Giáo dục về khoa học môi trường cho học sinh lớp 5 

hoặc lớp 6.
• Nghiên Cứu Thực Địa Ngoài Trời trong 5 đến 6 giờ mỗi 

ngày, với các bài học tập trung vào khoa học về đất, 
nước, thực vật và động vật. 

• Các bài học cũng kết hợp các nội dung về toán học, 
nghiên cứu xã hội và ngữ văn Anh.

Cuộc Sống Thường Ngày Ở Nội Trú: 
• Các học sinh ngủ trong các cabin, ăn cùng nhau tại một 

phòng ăn, học tập ngoài trời và tham gia các hoạt động 
ngoài trời khác.

Dài Ngày: 
• Các chương trình kéo dài từ 3 đến 6 ngày tùy theo khu 

học chánh.

Truyền Thống Của Oregon: 
• Trường học ngoài trời đã có lịch sử 60 năm cung cấp các 

chương trình giáo dục an toàn tại Oregon!

Những Điều Phụ Huynh Cần Biết Về  
Trường Nội Trú Ngoài Trời ở Oregon

Các Lợi Ích về Giáo Dục và Cơ Hội  
Dành Cho Học Sinh Tham Gia Trường 
Học Ngoài Trời:
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Chương trình Trường Học Ngoài trời Dịch Vụ Mở Rộng OSU cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp cho 
các nhà giáo dục tài nguyên thiên nhiên chính thức và không chính thức (các trường học, khu học 
chánh và nhà cung cấp) và tài trợ cho các khu học chánh các trải nghiệm trường học ngoài trời. Chúng 
ta cùng nhau tăng cường và hỗ trợ các trải nghiệm trường học ngoài trời một cách toàn diện, mang tính 
ảnh hưởng và chất lượng cao cho thanh thiếu niên Oregon.

Trường Học Ngoài Trời Là Gì? làm mối quan hệ giữa học sinh với các giáo viên và bạn 
học sâu sắc hơn.  

Các Kỹ Năng Lãnh Đạo và Việc Làm: 
• Khám phá và trực tiếp trải nghiệm với các kỹ năng như kỹ 

năng hợp tác và kỹ năng lãnh đạo, giúp tăng sự tự tin  và 
tính tự lập. 

• Được đào tạo và có cơ hội thực hành các kỹ năng như 
khả năng làm việc cho các nhà lãnh đạo trong lứa tuổi 
học sinh trung học.

Con Đường Đến Với Các Ngành Nghề Về Tài Nguyên 
Thiên Nhiên:
• Tiếp xúc và hiểu về những ngành nghề liên quan đến tài 

nguyên thiên nhiên như lâm nghiệp, quản lý công viên, 
sinh vật hoang dã, sinh thái biển, quản lý tài nguyên, 
canh tác, bảo tồn. 

Trân Trọng Sự Giao Tiếp Giữa Các Nền Văn Hóa: 
• Gặp gỡ và giao tiếp với những người từ các thành phần 

khác nhau. Xây dựng văn hóa học tập tích cực, công bằng 
dựa trên sự hòa nhập và tôn trọng lẫn nhau.

Kiến Thức Về Môi Trường: 
• Xây dựng kiến thức, kỹ năng và động lực để đưa ra 

những quyết định có trách nhiệm, có cân nhắc đến những 
mối quan hệ với các hệ tự nhiên, cộng đồng và các thế hệ 
tương lai.  

Sức Khỏe: 
• Phát triển các thói quen lành mạnh sẽ tồn tại suốt đời 

bằng cách tham gia học tập tích cực với nhiều hoạt động.
Thành Tựu Học Tập: 
• Cải thiện tư duy nhận xét trong các lĩnh vực liên quan đến 

khoa học, công nghệ,kỹ thuật và toán học (STEM). 

Học Tập Trong Một Tập Thể: 
• Tăng cường sự tham gia hoạt động trên lớp và động lực 

học tập sau những trải nghiệm khoa học thành công và 



Được An Toàn và Chăm Sóc:
• Tất cả các chương trình đều có sự giám sát học sinh 24 

tiếng và nhân viên giám sát, người đi kèm phụ huynh 
hoặc tình nguyện viên là những lãnh đạo độ tuổi trung 
học nếu họ vượt qua được việc kiểm tra lý lịch thích hợp.  

• Các giáo viên chủ nhiệm lớp thường xuyên tham dự cùng 
học sinh.

• Nhiều chương trình có Y Tá Có Chứng Chỉ hoặc người có 
trình độ y tế ở một vài mức độ có mặt tại c để kiểm soát/
cấp thuốc và xử lý các thương tích hoặc bệnh tật nhẹ.

Ngủ Trong Cabin: 
• Các khu vực cabin được tách riêng theo giới tính. Mỗi 

cabin thường có 8-12 học sinh và 1-2 phụ trách cabin.

Ở Ngoài Trời Cả Ngày: 
• Học sinh sẽ tham gia 5 đến 6 giờ học khoa học ngoài trời 

mỗi ngày cùng các hoạt động ngoài trời khác.  

Ở Trường và Tập Trung Vào Việc Học Tập:
• Học sinh học ở trường học ngoài trời sẽ học các môn 

khoa học, lịch sử, ngôn ngữ và/hoặc toán học trong một 
chương trình sinh động, hấp dẫn. 

• Học sinh sẽ không được phép sử dụng điện thoại di động 
hoặc chơi video game. Với một số học sinh, đây là lần 
đầu tiên các em được bước ra thiên nhiên cùng bạn bè và 
thầy cô.

Hòa Đồng:
• Tất cả các học sinh thuộc tất cả các nền văn hóa, năng 

lực và nền tảng đều sẽ cảm thấy được chào đón và hòa 
đồng.

Giao Tiếp Với Mọi Người:
• Các học sinh sẽ kết bạn, củng cố các mối quan hệ và có 

cơ hội dẫn dắt và trải nghiệm sự phát triển về xã hội và 
tình cảm.  

Được Ăn Ngon:
• Tất cả các bữa ăn của học sinh đều được chuẩn bị mới 

và các trường hợp ăn kiêng sẽ được phục vụ.  Tại trường 
học ngoài trời, các bữa ăn được ăn theo hình thức tập thể 
với nhiều đồ ăn cho tất cả mọi người.

Vui vẻ!
• Thực hành khoa học, đốt lửa trại, đi bộ đường dài, hát 

hò và các hoạt động giải trí khác, đó là những ví dụ về 
những gì học sinh có thể trải nghiệm ở trường học ngoài 
trời!

Cuộc Sống Ở Trường Học Ngoài Trời - 
Quý Vị Có Thể Trông Đợi Các Học  
Sinh Được:

Những Cách mà Phụ Huynh và Gia 
Đình Có Thể Hỗ Trợ Học Sinh:

Các Cách Thức Mà Nhà Trường, Khu Học 
Chánh hoặc Nhà Cung Cấp Trường Học 
Ngoài Trời Có Thể Giúp Gia Đình Quý Vị:

Gửi Thư Cá Nhân: 
• Gửi thư và các hộp quà tiếp tế (hãy gửi trước khi con quý 

vị rời khỏi nhà để thư và quà tới nơi khi con quý vị vẫn ở 
trường học ngoài trời!)

Động Viên:
• Hãy nói với con rằng quý vị rất vui vì chuyến đi dã ngoại 

của con, rằng lo lắng là chuyện thường tình, và quý vị 
biết rằng con rất kiên cường và sẽ làm rất tốt! 

Tổ Chức Một Chuyến Thăm Quan Cơ Sở:
• Khu học chánh hoặc nhà cung cấp có thể thu xếp một 

ngày cho phụ huynh hoặc gia đình đến thăm cơ sở 
trường học ngoài trời. 

Khuyến Khích Giao Tiếp Thường Xuyên và Rõ Ràng: 
• Hãy gọi điện thoại hoặc viết thư cho khu học chánh, nhà 

trường hoặc nhà cung cấp của quý vị để được giải đáp 
các câu hỏi.  Hãy hỏi giáo viên của con quý vị biết quý vị 
có câu hỏi hoặc thắc mắc. Nếu cần tài liệu dịch, hãy đưa 
ra yêu cầu.  

Cung Cấp Quần Áo, Giày Bốt và Túi Ngủ: 
• Hãy cho giáo viên biết nếu quý vị cần quần áo hoặc túi 

ngủ. Họ có thể thu xếp!

Ảnh: Amy Busch

Liên hệ:
Để biết thông tin về chương trình trường học ngoài trời 
cụ thể mà con quý vị sẽ tham dự, vui lòng liên hệ với 
giáo viên của con hoặc văn phòng khu học chánh của 
con quý vị.

Để liên hệ với chương trình Trường Học Ngoài Trời Dịch 
Vụ Mở Rộng OSU:
Email: outdoorschool@oregonstate.edu
Hoặc trực tuyến tại địa chỉ  
outdoorschool.oregonstate.edu

@OROutdoorSchool  

www.facebook.com/OROutdoorschool


