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TUSD Accolades

TUCSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Kiểm tra xem nó !

4

•

Đối tác TUSD với trường Đại học Virginia, Bộ Giáo dục Tiểu Ban và WestEnd
chuyển sáu trường, đang phát triển các thực hành tốt nhất - được áp dụng cho
tất cả các trường trong huyện cũng như phục vụ một mô hình nhà nước và
quốc gia.

•

Sabino Trung học được đặt tên là một trường Ribbon School Xanh trong Toàn
Quốc và được đánh giá là một trường cho năm thứ 14 liên tiếp trong năm học
2013-2014.

•

Học sinh từ Rincon, Sahuaro, Santa Rita, và các trường Tucson High Chuyên
đã được đặt trong những kỉ năng vô địch USA Arizona. Hội nghị thường niên
này có 70 kỹ năng và bộ phận lãnh đạo các cuộc thi.

•

Chúng tôi có ba chương trình Tú tài Quốc tế (IB) thế giới được thẩm quyền,
Trường tiểu học Chuyên Robison, Trường Chuyên Safford K-8Chuyên và
trung học Chuyên Cholla.

•

Mỗi năm, học sinh của chúng tôi tạo ra các dự án đoạt giải thưởng hàng năm
cho khoa học miền Nam Arizona và khu vực Hội chợ kỹ thuật.

•

Theo tin tức và báo cáo xếp hạng thế giới - Đại học Trung học là trường được
xếp hạng thứ 7 trường trung học tốt nhất tại Mỹ năm 2014.

•

Trường trung học Magee là một sự hiện diện lâu năm tại Odyssey của Mind
World Finals . Mở rộng tầm nhìn thông qua nghệ thuật (OMA) đã làm rạng
danh và được đánh dấu trong tháng năm 2013 ở Arizona . OMA sử dụng nhạc
cụ, hát, múa, sân khấu và nghệ thuật thị giác để giúp giảng dạy đọc, viết,
toán và khoa học K-8 sinh viên.

•

Trong tháng 5 năm 2013, Rose K-8 giành được Arizona Quỹ giáo dục A +
Trường xuất sắc chỉ định dựa trên một ứng dụng xuất sắc và một ấn tượng
đáng nhớ cho chuyến viếng thăm trường.

•

Tiểu học Manzo đã được trao giải trường học xanh nhất năm 2012 của Trung
tâm Hội đồng xây dựng xanh của Mỹ và cũng có thể được bổ nhiệm là một
câu chuyện Môi trường gíao dục thành công của Tuần lễ Giáo dục Môi trường
Quốc gia năm 2013.

•

CE Rose và trường tiểu học Tully và trung học Pueblo Chuyên giành được giải
thưởng Đồng từ HealthierUS School Challenge từ Bộ Nông nghiệp Mỹ sáng
kiến tự nguyện trong 2013-2014.

•

Trong năm 2014, Tucson Unified School District xếp thứ 9 trong số 107 khu
vực trường học lớn trong cả nước cho các chính sách tuyển sinh mở rộng và
thực hành.

•

Đội bóng đá của trường Tucson High Chuyên lấy danh hiệu nhà nước và đã
được công nhận cho mùa giải 2013-2014 nổi bật của du lịch MaxPreps của
Champions và Lực lượng Cảnh sát Quốc gia quân đội.

•

Đội bóng chày của trường Palo Verde Chuyên là đội vô địch khu vực bộ phận
nhà nước năm 2013-2014.

www.tusd1.org
TUSD Catalog of Schools
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TUSD Transportation
Giao thông vận tải: Các bánh xe đi ‘tròn và’ vòng tròn

T

rường học Tucson Unified cung cấp miễn phí,
vận chuyển an toàn cho hơn 10.000 sinh viên mỗi
năm. Toàn huyện có một đội - 300 xe buýt hoàn
thành khoảng 1.500 tuyến xe buýt mỗi ngày. Bao gồm cả
chuyến đi thực địa, các sự kiện thể thao và các tuyến đường
giáo dục đặc biệt, xe buýt của chúng tôi vận chuyển hơn 4,7
triệu dặm mỗi năm.
Chúng tôi tự hào trong việc cung cấp dịch vụ này một cách
hoàn chỉnh . Chúng tôi có một chương trình đào tạo lái xe
buýt qua hệ thống màn hình và nổi bật đó là được nhà nước
công nhận ở cấp quốc gia. Chương trình của chúng tôi có
hơn 80 giờ học trên lớp và hơn 25 giờ thực hành thực tế.

Điều kiện:

1.

Sinh viên theo học trường tiểu học , em nào cư ngụ từ
nhà đến trường khoảng 1 ½ dặm hoặc nhiều hơn .

2.

Học sinh trung học hoặc học sinh lớp sáu em nào được
giao cho một trường trung học cơ sở và cư ngụ ít nhất
2 ½ dặm từ nhà đến trường không có dịch vụ xe buýt
công cộng.

3.

Học sinh trung học em nào cư ngụ ít nhất 2 ½ dặm từ
nhà đến trường không có dịch vụ xe buýt công cộng.

4.

Học sinh trung học cấp cao , em nào cư ngụ ít nhất 2 ½
dặm từ nhà đến trường không có dịch vụ xe buýt công
cộng.

5.

Trẻ em khuyết tật (theo quy định của ARS §15-761)
trong kết nối với bất kỳ chương trình, lớp học hoặc dịch
vụ.

Đối với mục đích của chính sách này, khoảng cách đủ điều
kiện được xác định bằng cách sử dụng các tuyến đường trực
tiếp nhất.
Xin lưu ý rằng các sinh viên đủ điều kiện tham dự một
trường K-8 sẽ được đưa đón nếu họ cư ngụ 1 ½ dặm hoặc
nhiều hơn từ nhà đến trường.

www.tusd1.org

Những sinh viên được cấp phép theo học một trường khác
ngoài trường học khu vực được chỉ định của họ, hoặc những
người cư trú bên ngoài ranh giới khu vực, phải cung cấp
giao thông vận tải của mình, ngoại trừ theo quy định của
Chương trình Tình trạng đơn nhất.
Nếu bạn sống trong ranh giới của một trường học phân biệt
chủng tộc tập trung và chọn một trường học thông qua ghi
danh , con bạn có thể được hưởng ưu đãi Giao thông vận tải
theo quy định của Chương trình Tình trạng đơn nhất của
huyện.
Để tìm hiểu thêm về
giao thông vận tải, bao
gồm cả việc con quý vị
hội đủ điều kiện cho
dịch vụ xe buýt, vui lòng
truy cập www.tusd1.org/
transportation hoặc gọi
nhân viên dịch vụ khách
hàng của Bộ Giao thông
vận tải tại 225-4800.

www.tusd1.org/transportation
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Giao thông vận tải xe buýt của trường được cung cấp cho
sinh viên như sau:
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Infant & Early
Learning Centers

Tucson families are invited to register their children in our

Infant & Early Learning Centers

TUSD INFANT & EARLY LEARNING

at Tucson Unified School District

6
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Register now

for TUSD’s Infant &
Early Learning Centers!
Chất lượng cao và cung cấp chăm sóc cho trẻ em
cũng như hướng dẫn chuyên gia về giáo dục sớm
có sẵn cho các gia đình Tucson thông qua trẻ em
mới của TUSD & Trung tâm Học tập sớm.
Gia đình Tucson được mời đến ghi danh cho con
của mình trong sáu tuần tuổi đến 5 năm tuổi để
chăm sóc trẻ đây là cơ hội độc đáo với học khu lớn
nhất miền Nam Arizona.

How do TUSD’s Infant & Early Learning
Centers provide you Tucson’s best
childcare opportunity?
We offer:
•

Giờ dành cho gia đình. Chúng tôi mở cửa
từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 6:00-06:00

•

Học phí phải chăng và lịch trình thanh toán
lệ phí linh hoạt. Là trung tâm chăm sóc trẻ
phi lợi nhuận, chúng ta có thể giữ mức học
phí của chúng tôi thấp hơn so với các nhà
cung cấp chăm sóc trẻ em trung bình.

•

Tiêu chuẩn trung học được thành lập bởi
các tổ chức công nhận cấp quốc gia và
phát triển cùng với Bộ Giáo dục Arizona.

•

Cơ sở vật chất vừa được cải tạo với hệ
thống an ninh mới, một môi trường học tập
ngoài trời và nhiều hơn nữa!

•

Một chương trình mầm non tự học dựa
trên nghiên cứu xây dựng nền tảng vững
chắc cho sự thành công của học sinh.

Vị trí trung tâm

•

• Schumaker – 501 N. Maguire Avenue
(520) 731-5200

Bữa ăn lành mạnh dựa trên các tiêu chuẩn
dinh dưỡng quốc gia. Bữa ăn lành mạnh
của chúng tôi được bao gồm trong học phí.

•

Nhân viên được đào tạo . Nhân viên của
chúng tôi có trình độ đại học và / hoặc kinh
nghiệm trong chăm sóc trẻ sớm và học tập.

Trung tâm phía đông và phía tây phía chúng tôi
cung cấp dịch vụ chăm sóc tuyệt vời cho trẻ nhỏ.
Để đăng ký, hãy truy cập www.tusd.org/
EarlyLearningCenter và hoàn thành các gói tin
đăng ký và gửi lại cho trung tâm mà bạn muốn ghi
danh cho con của bạn. Bạn cũng sẽ tìm thấy mức
học phí trên trang web, cũng như thông tin về các
điều phối viên trung tâm.

• Brichta – 2110 W. Brichta Drive
(520) 225-1100

Nếu bạn có thắc mắc về trẻ TUSD & Trung tâm Học tập sớm, vui lòng gọi cho
trung tâm vào những con số dưới đây hoặc gửi email earlylearning@tusd1.org.
www.tusd1.org
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TUSD INFANT & EARLY LEARNING

Trẻ em của chúng tôi và Trung tâm Học tập sớm
thúc đẩy các mối quan hệ tích cực ở trẻ em và
người lớn. Chúng tôi cung cấp nhiều cách tiếp cận
để phục vụ tất cả các phong cách học tập. Chương
trình giảng dạy của chúng tôi thúc đẩy xã hội, tình
cảm, thể chất, ngôn ngữ và phát triển nhận thức.
Tại các trung tâm của chúng tôi, học tập diễn ra
trong một môi trường an toàn và lành mạnh.
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TUSD Magnet Schools
Trường Chuyên cung cấp sự lựa chọn mạnh mẽ

C

hương trình giáo dục Chuyên toàn diện ở
School District Tucson Unified cung cấp cho
cộng đồng Tucson một loạt các lựa chọn giáo
dục trường công lập. Bất cứ ai cũng được chào đón để
áp dụng cho tuyển sinh trường chuyên, không phân
biệt nơi họ sinh sống. Giao thông vận tải được cung
cấp cho trẻ em có đủ điều kiện.
Chương trình Chuyên là một thành phần quan trọng
trong nỗ lực của Huyện để hỗ trợ hội nhập, nâng cao
thành tích học tập, tăng tỷ lệ tốt nghiệp và tăng cường
sự tham gia của cha mẹ.

Chương trình bao gồm đường ống Chuyên tốt, biểu
diễn và nghệ thuật truyền thông, Tú tài Quốc tế, song
ngữ và phương pháp Tây Ban Nha, STEM (khoa học,
công nghệ, kỹ thuật và toán học) và các học giả truyền
thống.
Chương trình độc lập bao gồm các hệ thống tư tưởng /
dự án dựa trên học tập, Montessori, và lấy cảm hứng từ
Reggio Emilia.

TUSD MAGNET SCHOOLS

Có hai loại chương trình Chuyên . Đầu tiên là chương
trình đường ống, cho phép học sinh trải nghiệm cùng
một chủ đề từ mẫu giáo đến trung học. Thứ hai là
những chương trình độc lập. Các chương trình này
cung cấp các chủ đề sáng tạo cùng trong một trường.
Sử dụng các đường ống dẫn và độc lập chủ đề, sinh
viên sẽ được trải nghiệm một chương trình nghiêm
ngặt và học các kỹ năng thế kỷ 21 giáo dục sau trung
học và việc làm hiệu quả.

8

TUSD Catalog of Schools

II - 72, p. 8

Case 4:74-cv-00090-DCB Document 2058-9 Filed 09/01/17 Page 20 of 76

Trường Chuyên của TUSD là:
Mỹ thuật, biểu diễn và nghệ thuật giao tiếp

Holladay Magnet Elementary School
Carrillo Magnet School
Utterback Middle Magnet School of the Arts
Pueblo Magnet High School
Tucson High Magnet School
Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học

Booth-Fickett Math/Science Magnet School
Mansfeld Middle Magnet School
Palo Verde High Magnet School
Tucson High Magnet School
Tú tài Quốc tế
Robison Magnet Elementary School
Safford K-8 Magnet School
Cholla High Magnet School

Học truyền thống
Bonillas Basic Curriculum Magnet School
Dodge Traditional Magnet Middle School
Song ngữ / Phương Pháp Tây Ban Nha
Davis Bilingual Elementary Magnet School
Roskruge K-8 Magnet School
Hệ thống tư duy
Borton Magnet Elementary School
Montessori
Drachman Montessori Magnet School
Reggio Emilia-lấy cảm hứng
Ochoa Community Magnet School

www.tusd1.org

www.tusd1.org/magnet
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Tài Năng và Thiên Phú
Tully Elementary Magnet School

9

Case 4:74-cv-00090-DCB Document 2058-9 Filed 09/01/17 Page 21 of 76

TUSD Food Services
Yummy trong bụng của bạn

N

hà ăn tại mỗi trường học của chúng tôi cung
cấp bữa sáng và bữa trưa nóng và bổ dưỡng cho
các học sinh của chúng tôi.

Học sinh ở trường tiểu học có thể lựa chọn giữa hai món
khai vị trong bữa trưa. Học sinh trung học chọn từ một
loạt các thực đơn, bao gồm đặc biệt, yêu thích, các đặc
sản và nướng. Bộ phận Dịch vụ Thực phẩm đã được
thêm vào một trạm hỗn hợp tại các trường trung học và
một số trường trung học. Các tùy chọn hỗn hợp cung
cấp hương vị quốc tế (với một chút gia vị thêm) vào bữa
trưa cũng như bữa ăn sáng, bữa ăn nhẹ và thực phẩm để
thu hút khẩu vị phát triển hơn các học sinh lớn tuổi.
Cho dù con bạn hội đủ điều kiện cho các bữa ăn miễn
phí hoặc giảm giá hoặc mua bữa ăn với giá hợp lý thường
xuyên, họ sẽ thưởng thức các bữa ăn bổ dưỡng và ngon
được cung cấp tại trường. Chúng ta biết rằng trẻ em cần
một bữa ăn sáng và ăn trưa lành mạnh để có năng lượng
cho việc học tập và nhân viên dịch vụ thực phẩm của
chúng tôi tự hào và niềm vui trong việc phục vụ bữa ăn
nóng cho trẻ em của bạn.
Tìm tất cả mọi thứ bạn cần biết về bữa ăn của trẻ, bao
gồm cả thực đơn , thông tin dinh dưỡng và làm thế nào
để áp dụng cho các bữa ăn giảm giá ở đây: www.tusd1.
org/schoolmeals

TUSD FOOD SERVICES

Bon Appetit!

10
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TUSD Website and
ParentLink

Tìm thông tin cần thiết trên
trang web của chúng tôi!
Bạn có thể tìm thấy một loạt các thông tin kịp thời đúng lúc và
hữu ích trên www.tusd1.org. Kiểm tra trang web của chúng tôi
cho các tính năng sau:
• Tin tức và thông báo: Theo những gì đang xảy ra trong
TUSD bằng cách kiểm tra những tin tức trên trang chủ của
chúng tôi, www.tusd1.org.
• Làm thế nào để ghi danh cho con của bạn: Truy cập vào
www.tusd1.org/ thông tin về ghi danh cho con của bạn trong
các trường học của chúng tôi.
• Có gì cho bữa trưa? Các thực đơn cho bữa sáng, bữa trưa và sau giờ ăn
nhẹ có tại www.tusd1.org/meals.
• Liên kết và thông tin chỉ dành cho các bậc cha mẹ: Trang dành riêng
cho Cha mẹ của chúng tôi, www.tusd1.org/parents.html, cung cấp tin
tức và liên kết với bạn.

Chúng tôi đã có số của bạn?
TUSD sử dụng một hệ thống thông báo, ParentLink,
để gửi tin nhắn từ các trường học và khu học chánh.
Chúng tôi cũng sử dụng ParentLink cho thông tin liên
lạc khẩn cấp và thông báo tham gia.
Để chắc chắn rằng chúng ta có thể tiếp cận với bạn, xin
vui lòng theo dõi và ghi thông tin liên lạc của bạn .
Kiểm tra với người quản lý văn phòng trường để đảm
bảo rằng chúng tôi có các thông tin cho bạn:
•
•
•
•

Số điện thoại của bạn hiện tại
Địa chỉ Email của bạn hiện tại
Địa chỉ nhà của bạn hiện tại
Ngôn ngữ liên lạc

Chúng tôi mong muốn có thể giao tiếp với bạn thông qua ParentLink!

www.tusd1.org

www.tusd1.org
II - 72, p. 11
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Hệ thống (ParentLink ) thông báo giữ cho bạn cập nhật những thông tin liên kết với phụ huynh
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TUSD Interscholastic
Sports and Clubs

Hãy than gia!
Các hoạt động liên trường của khu Học Chánh
Tucson Unified bao gồm nhiều môn thể thao thi
đấu , câu lạc bộ và nghệ thuật biểu diễn. Nghiên
cứu cho thấy rằng thể thao và các hoạt động ngoại
khóa khuyến khích học sinh đi học, nghiên cứu,
duy trì điểm tốt và ở lại trường.
Học sinh tham gia vào các hoạt động liên trường
tìm hiểu làm thế nào để cạnh tranh, làm việc như
một đội và thực hành để cải thiện.
Trẻ em tham gia vào các hoạt động liên trường
cũng được hấp thụ bằng cách học thể thao, công
dân và các kỹ năng sống khác mà họ chuẩn bị cho
tương lai.

Cấp trung học, thể thao bao gồm bóng đá, bóng

TUSD INTERSCHOLASTICS

rổ, bóng chày, bóng đá, bóng chày, tennis, bơi lội,
golf, bóng chuyền và môn khác như đường đua .
Trường TUSD có một lịch sử mạnh mẽ về thành
tích thể thao, mang về danh hiệu vô địch trong
một loạt các môn thể thao.

12

Các hoạt động liên trường khác bao gồm ban
nhạc, dàn nhạc, kịch, khiêu vũ, tinh thần, cuộc thi
10 môn, cờ vua, phiên tòa giả và nhiều hơn nữa.

Ở Trung học cơ sở, huyện lẽ vào hàng loạt các
khả năng tự nhiên, kỹ năng học hỏi và phát triển
thể chất của trẻ em trong độ tuổi này.

Trong TUSD, chúng tôi khuyến khích học sinh
trung học của chúng tôi ở lại để hoạt động bằng
cách tham gia một hoặc nhiều hoạt động ngoại
khóa của nhà trường. Chúng tôi hy vọng rằng các
bậc cha mẹ và trẻ em tìm hiểu về các môn thể thao
có thể chơi vai trò quan trọng trong việc phát triển
nhân vật của trẻ em.
Thể thao được cung cấp tại trường trung học bao
gồm bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền và điền kinh.

Cấp tiểu học, nhiều trường học của chúng tôi thi
đua trong các sự kiện theo dõi và các lĩnh vực thể
tham gia vào các sự kiện thể thao . Hãy liên hệ với
trường bạn đang quan tâm để tìm ra những hoạt
động có sẵn.

www.tusd1.org/Interscholastics
TUSD Catalog of Schools
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TUSD Mỹ thuật và biểu diễn
nghệ thuật

C

ác trường học ở huyện cung cấp nhiều loại
giáo dục mỹ thuật , bao gồm cả âm nhạc, nghệ
thuật thị giác, khiêu vũ và kịch. Để biết thêm
thông tin về các chương trình nghệ thuật của chúng
tôi, hãy truy cập vào www.tusd1.org/finearts.

Khiêu Vũ

Chương trình khiêu vũ của TUSD rất đa dạng và năng
động, phục vụ đầy đủ các độ tuổi của học sinh. Phong
cách bao gồm folklórico, khiêu vũ hiện đại và phòng
khiêu vũ. Một số trường trung học đã mở rộng các
chương trình có tính năng nhạc jazz, các điệu nhảy
nhẹ và múa ba lê.

Kịch

Nghệ thuật thị giác

Giáo viên sử dụng nghệ thuật thị giác để tăng cường
các tiêu chuẩn ở mọi cấp lớp. Trẻ em học trong một
loạt các phương tiện truyền thông bao gồm bản vẽ,
hội họa và điêu khắc.

Nhạc cụ

TUSD trường cung cấp âm nhạc ở hầu hết các cấp
lớp. Sự tùy chọn bao gồm các ban nhạc, dàn nhạc,
guitar, piano, trống thép, mariachi Taiko trống và
nhiều hơn nữa.

www.tusd1.org

www.tusd1.org/finearts
II - 72, p. 13

TUSD FINE AND PERFORMING ARTS

Nhà hát nghệ thuật thường được giới thiệu trong các
trường tiểu học. Đào tạo chính thức bắt đầu tại một
số trường trung và cao, cho phép sinh viên xuất sắc
trong các kỹ năng nói, trình bày chương trình và
nghệ thuật kỹ thuật của nhà hát.

13
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Duffy gia đình và Trung tâm cộng đồng
Trung tâm Gia đình và Cộng đồng của TUSD nằm ở khu nhà trường Duffy trước kia , 655 N. Magnolia
Ave, cung cấp dịch vụ cho các gia đình có nhu cầu.

Contact the center for:
• Information about enrolling your student in
one of the many options TUSD has to offer.
• Các câu hỏi đủ điều kiện của chương trình
McKinney-Vento hỗ trợ người vô gia cư.
• Xây dựng giao thông vận tải, thực phẩm,
và quần áo cho học sinh vô gia cư.
• Trợ giúp cho các sinh viên đang sinh sống tại nhà
tập thể.
• Hỗ trợ cho trẻ em trong chăm sóc nuôi dưỡng.
• Vận động chính sách cho thanh niên mồ côi
• Hỗ trợ cho sinh viên chuyển ra khỏi hệ thống tư pháp vị thành niên.s.
• Hỗ trợ học tập bao gồm dạy kèm và học bổng cho các sinh viên đủ điều kiện.
• Một nơi cho các nguồn lực và giới thiệu để hỗ trợ trẻ em của bạn.

Vui lòng liên hệ trung tâm tại (520) 232-7058 để biết thêm thông tin.

Cảm thấy tốt để học tốt
TUSD SUPPORT SERVICES

Mỗi trường học của chúng tôi cung cấp một văn phòng
nhân viên y tế của một trợ lý toàn thời gian được đào
tạo về CPR, sơ cứu và quản lý văn phòng, và một y tá
trường học, những người có thể chịu trách nhiệm cho
nhiều trường khác.

•

Sơ Cứu.

•

Quản lý thuốc theo quy định.

•

Thực hiện kiểm tra theo giõi sức khỏe , chiều cao
hàng năm và đo trọng lượng, và đánh giá thị giác
cũng như về thính giác.

14
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Lấy hẹn với y tá của trường để thảo luận về vấn đề sức
khỏe. Về vấn đề sức khỏe trường làm việc chặt chẽ với
các bác sĩ để quản lý các vấn đề sức khỏe.
Cơ quan y tế cung cấp nhiều dịch vụ cho sinh viên:

Tại TUSD, nâng cao sức khỏe của trẻ em là việc làm hết
sức chặt chẽ của TUSD cộng với việc cung cấp giáo dục
chất lượng cho các em.

www.tusd1.org
II - 72, p. 14
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Chăm sóc trước
và sau giờ học

T

hông qua cộng đồng Giáo dục và quan hệ đối tác với các cơ quan
khác của TUSD, nhiều trường học Tiểu học của TUSD và K-8 cung
cấp các chương trình trước và sau giờ học tại các trường hoặc đối tác
của họ với các tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc. Xin vui lòng gọi các nhà
trường để biết thêm thông tin, bao gồm cả giờ và lệ phí. Bạn cũng có thể tìm
thêm thông tin tại www.tusd1.org.

Chương trình bao gồm:
TUSD Cộng đồng Giáo dục: Quan hệ đối tác giữa các trường địa phương
và các vùng lân cận của họ tạo ra và cung cấp chất lượng cao, môi trường
an toàn và bảo đảm cho trẻ em trước và sau giờ học. Các mục tiêu hỗ trợ
sứ mệnh của TUSD để đào tạo sinh viên tốt nghiệp chuẩn bị cho cuộc sống
thành công trong thế kỷ 21, trong đó có trách nhiệm công dân, phát triển
một khái niệm tự tích cực và đánh giá cao và tôn trọng người khác.

KIDCO: Một chương trình giải trí sau giờ học được cung cấp thông qua

các thành phố Tucson cho các lứa tuổi từ 5 đến 11 (Phải được ghi danh vào
lớp mẫu giáo đến lớp năm).

YMCA: Trước và sau giờ học của YMCA - chương trình cung cấp chất
lượng chăm sóc cho trẻ em độ tuổi tiểu học ở một nơi an toàn và môi
trường bảo đảm.

Ngân Hàng Quần Áo
Cần một cái gì đó?

Các Ngân hàng quần áo rất hạnh phúc để được cung cấp các mặt
hàng cần thiết như quần áo, ba lô, đồ dùng học tập và đồ dùng vệ
sinh cho học sinh TUSD. Nó mở cửa 8:00-16:00 thứ Hai đến thứ
Sáu. Nếu bạn tạt vào hoặc có thể gọi số (520) 232-7058 để lấy hẹn.

Đóng góp

The Clothing Bank accepts donations of clothing
and other school items, including the following:
•
•
•

Quần Jean và quần
Dài
Áo sơ mi
Đồng phục

•
•
•
•

Quần áo lót
Vớ
Gìay
Ba Lô túi xách

Để sắp xếp để cung cấp đóng góp của bạn,
hãy gọi (520) 232-7058 (để lại tin nhắn).

www.tusd1.org

www.tusd1.org
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TUSD SUPPORT SERVICES

Các Ngân hàng Quần áo, đặt tại Trung tâm Duffy gia đình và cộng
đồng tại 655 N. Magnolia Ave (Fifth và Rosemont), cung cấp quần
áo miễn phí cho tất cả học sinh TUSD có nhu cầu.
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TUSD Tax Credits
Cung cấp cho trẻ em các Điểm thêm
Bạn có thể giúp học sinh TUSD nhận được nhiều nhất trong những năm
học qua đóng góp thông qua các chương trình tín dụng thuế của Arizona.
Đóng góp rất dễ dàng, và tác động là rất lớn.
Đóng góp tiền thuế quý vị cung cấp cho trẻ em một cơ hội bổ sung để ở
lại trường, tìm hiểu thêm và làm tốt hơn trong các lớp học của họ. Những
đứa trẻ chơi thể thao trong trường học có nhiều khả năng tiếp tục đi học
và thành công trong học tập. Những đứa trẻ tham gia vào nghệ thuật nghệ thuật và âm nhạc - thực sự thực hiện tốt hơn trong các môn học cơ
bản, bao gồm cả toán học! Nó cũng đúng là trẻ em có thể học được rất
nhiều về chuyến đi dã ngoại ngoại khóa.
Trên hết, ở Arizona, bạn sẽ có được đóng góp tiền thuế quý vị trở lại, chịu sự giới hạn trách nhiệm thuế của bạn, khi
bạn nộp tờ khai thuế. Hãy tham khảo ý kiến chuyên viên thuế vụ của bạn để biết thêm thông tin.

Đây là cách các khoản tín dụng làm việc:
•

Đối với tín dụng các trường công lập, bạn chọn để trả một số thuế thu nhập tiểu bang quý vị còn nợ trực tiếp vào
một trường học TUSD. Cặp vợ chồng khai thuế chung có thể đóng góp lên đến $ 400, và các cá nhân có thể đóng
góp lên đến $200.

•

Để giúp các em trong các gia đình lao động nghèo, bạn có thể trả một phần thu nhập tiểu bang để nền tảng giáo
dục được phong phú thêm , http://eeftucson.org/, giúp Tucson trẻ em thành công tại trường. Mức tối đa đóng góp
là như nhau, và bạn không cần phải lựa chọn giữa hai người. Miễn là bạn có đủ nghĩa vụ thuế, quý vị có thể khai
để nhận tín trường công lập và tín dụng thuế từ thiện.

TUSD TAX CREDITS

Đối với đóng góp ở trường , bạn có thể xác định nơi bạn muốn tiền đóng góp của bạn cho mục đích gì . Chọn một
trường học, một chương trình, chuyến đi hoặc thậm chí giáo dục một học sinh cá nhân hoặc chi phí thể thao . Bạn
chọn chương trình và các trường quan trọng đối với bạn.
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Đóng góp và làm phong phú thêm cho nền tảng giáo dục giúp cho sinh viên và giáo viên TUSD thông qua các khoản
tài trợ và chương trình nhằm mục đích bao gồm các nhu cầu cơ bản và giúp đỡ trả thêm lệ phí. Ví dụ, EEF trả tiền
cho cuốn sách và đường xe buýt và cung cấp quần áo và giày dép cho nguy cơ những người trẻ tuổi.

Cần biết
•

Đóng góp phải được thực hiện bởi ngày 31 tháng 12 và phải xác định thuế của năm đó.

•

Bạn có thể đóng góp các trường công lập của bạn đến các trường học TUSD của sự lựa chọn của bạn bằng thẻ tín
dụng trực tuyến tại www.tusd1.org/taxcredit hoặc lấy hoặc gửi thanh toán của bạn trực tiếp vào một trường học.
Bạn có thể đóng góp tất cả cùng một lúc, hoặc với số lượng nhỏ hơn theo thời gian.

•

Bạn có thể khai để nhận thuế với các trường công lập và tín dụng thuế từ thiện.

•

Bạn nhận được từng đồng xu trở lại cho cả hai khoản tín dụng khi quý vị nộp thuế tiểu bang của bạn, hoặc là
giảm hóa đơn thuế hoặc bổ sung hoàn trả của bạn. (Tất cả các vấn đề về thuế có thể giới hạn trách nhiệm thuế
của bạn. Hãy tham khảo ý kiến chuyên viên thuế vụ của bạn để biết thêm thông tin.)

www.tusd1.org
TUSD Catalog of Schools
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TUSD Hỗ trợ giáo
dục đặc biệt

T

rường học Tucson Unified cung cấp một loạt các chương trình
để hỗ trợ cho tất cả học sinh. Chúng tôi tin rằng gia đình là
đóng góp quan trọng trong quá trình giáo dục đặc biệt, và
chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ là một phần trong Chương
Trình Giáo Dục Cá Nhân dành cho con của họ (IEP). Chúng tôi cam
kết làm việc với gia đình để xây dựng kế hoạch và chương trình tập
trung vào sự thành công của con quý vị.
Các huyện cung cấp hỗ trợ cho trẻ em tuổi từ 3 đến 21 Nếu bạn cần
hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với TUSD phòng Thanh Tra Giáo Dục
Đặc Biệt , Văn phòng Giáo dục Đặc biệt hoặc gọi cho trường học của
bạn.

Văn phòng Giáo dục đặc biệt: 225-6610
Thanh tra viên: 225-6610
Giáo dục đặc biệt trẻ thơ

•
•
•
•
•
•
•
•

Cá nhân / xã hội
thích ứng
động cơ
phổ biến
Nhận thức

Chương trình của chúng tôi

Dự án ABLE: Cung cấp các lớp học phát triển trong một cấu trúc, môi
trường phù hợp.
Đối tác / những nhà thăm dò cho các Trường mầm non: Cung cấp một
ít hạn chế, cấu trúc, nhưng môi trường an toàn, nơi mà một đứa trẻ trải
qua một chương trình phát triển phù hợp
Dịch vụ lưu động: Cung cấp hướng dẫn bổ sung cho trẻ em được đặt
trong những bước đầu , chăm sóc trẻ em cộng đồng / trường mầm non
và từng bước.

Liên kết với cha mẹ

• TUSD - Phụ Huynh , dự án Ed Đặc biệt :
edweb.tusd.k12.az.us/jwanat/exceptional_parent_project.htm
• Sau khi cuộc sống IEP: lifeafterieps.com/
• Nâng cao trẻ em đặc biệt: www.raisingspecialkids.org/
• Trung tâm Phổ biến bảo trợ trẻ em khuyết tật: nichcy.org/
• Hãy suy nghĩ Bao gồm: www.thinkinclusive.us/start-here/
• Bộ Gíao Dục Cá nhân Mỹ & Khuyết Tật Act IDEA: idea.ed.gov/
www.tusd1.org

www.tusd1.org/ExceptionalEd
II - 72, p. 17

TUSD EXCEPTIONAL EDUCATION

Chương trình Giáo Dục Đặc Biệt trẻ thơ của TUSD được thiết kế để đáp
ứng nhu cầu giáo dục cá nhân của trẻ em 3-5 tuổi, những người đã được xác
định chậm phát triển trong một hoặc nhiều lĩnh vực sau đây:
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TUSD Kinh nghiệm học tập
nâng cao

T

rường học Tucson Unified cung cấp một loạt
các kinh nghiệm học tập tiên tiến cho sinh viên:
học khóa học nâng cao (AAC), ở vị trí cao (AP),
Tú tài Quốc tế (IB), điểm tăng đôi , Thiên Tài và Năng
Khiếu (GATE) và Đại học trung học .
Các môn học nâng cao chuẩn bị cho học sinh nắm bắt
những cơ hội và Tú tài Quốc tế, đó là một cửa ngõ để sẵn
sàng lên đại và thành công. Các khóa học này cung cấp
văn hóa và cá nhân hoạt động liên quan được thiết kế để
thu hút học sinh trong giải quyết vấn đề, thuyết trình và
phân tích quan trọng. Lớp AAC có thể được giá nặng và
căng thẳng để điểm trung bình của học sinh không bị
ảnh hưởng tiêu cực bằng cách tham gia một lớp học khó
khăn hơn!

ADVANCED LEARNING

Khóa học nâng cao cho phép học sinh trung học để
theo học các lớp cao đẳng giới thiệu. Những học sinh
đạt điểm cao trong các kỳ thi AP có nhiều khả năng tồn
tại trong trường đại học và kiếm được một bằng đại học.
Học sinh lấy được điểm ở đại học đã dành một lớp AP
và hòan tất thành công kỳ thi AP cho khóa học đó, tiết
kiệm chi phí học phí và thời gian trong khi tạo cho sinh
viên một khởi đầu cuộc hành trình đại học của họ.

18

Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) cung cấp chất lượng
cao và các chương trình đầy thách thức cho một cộng
đồng trên toàn thế giới của tất cả các trường. Chương
trình IB của TUSD có một chiều hướng quốc tế mạnh
mẽ và vẽ trên nội dung từ các nền văn hóa giáo dục từ
khắp nơi trên thế giới. Họ cũng chú trọng đặc biệt vào
việc học ngôn ngữ và khuyến khích sinh viên để trở
thành thành viên có trách nhiệm của cộng đồng.
Điểm đôi là một quá trình mà một trường trung học
cơ sở hoặc cao cấp trong một khóa học đại học và nhận
được điểm học tập , đồng thời từ cả hai ,đại học và trung
học. TUSD cung cấp một số các khóa học trung học
trong đó học sinh nhận được cả hai : trung học và điểm
đại học. Học sinh được tiếp cận với giáo sư đại học, phát
triển quản lý thời gian quan trọng và kĩ năng học tập và
nâng cao cơ hội được nhận vào đại học.

để học tập kinh nghiệm tiên tiến, chẳng hạn như AP,
IB, Đại học Trung học và giáo dục đại học. Học sinh từ
mẫu giáo đến lớp tám được kiểm tra và sau đó xem xét
cho vị trí.
Đại học trung học là một trong những trường trung
học chuẩn bị đại học hàng đầu xếp hạng ở Arizona và
cấp quốc gia . Đại học cao cung cấp một chương trình
giảng dạy văn hóa đa dạng nhúng trong một bối cảnh
thế giới thực. Học sinh tại UHS cũng cạnh tranh về đội
thể thao và tham gia các chương trình nghệ thuật biểu
diễn từng đoạt giải thưởng. UHS có hơn 50 câu lạc bộ
học thuật và xã hội. Học sinh được tham gia vào các sự
kiện cộng đồng và trường học cũng như các cuộc thi
học thuật.
Vui lòng truy cập www.tusd1.org/ale, gọi văn phòng tại
Huyện 225-6426 hoặc gọi trực tiếp trường để tìm hiểu
thêm chi tiết về cơ hội học tập.

Năng Khiếu giáo dục (GATE) trong TUSD cung cấp
nhiều dịch vụ cho học sinh tiểu học đến trung học.
GATE khuyến khích học sinh thực hiện ở mức cao nhất,
thúc đẩy sự sáng tạo và năng suất và là một con đường

www.tusd1.org/ale
TUSD Catalog of Schools
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Banks Elementary School
3200 S. Lead Flower Ave. • (520) 908-5700
•

Kitt Peak mang đến đêm sao nhìn đến ngân hàng.

•

Học sinh lớp 4 & 5 dành một đêm tại trại Cooper
của TUSD .

•

Các ngân hàng có hai đội trong các cô gái trên
chương trình , trong đó sử dụng chạy để khuyến
khích sức khỏe và tập thể dục và xây dựng sự tự
tin.

Linh vật học tại các ngân hàng là linh miêu, và học sinh được khuyến khích áp dụng những đặc điểm tích cực của
động vật, mà được biết đến là độc lập và gia đình theo định hướng. Ngân hàng Bobcats (Linh miêu ) học để trở
thành cá nhân mạnh mẽ và cũng tìm hiểu làm thế nào để là một phần của những điểm tích cực đó.
Tại các ngân hàng, giáo viên đặt kỳ vọng từ đầu bằng cách chia sẻ các mục tiêu và giải thích cách mỗi bài học phù
hợp với những mục tiêu. Giáo viên đáp ứng với họ một cách thường xuyên và đôi khi thể hiện như thế nào đối
tượng sẽ được giảng dạy cho trẻ em để cha mẹ có thể giúp đỡ ở nhà.
Bạn có biết? Ngân hàng là trường TUSD xa nhất về phía tây, với các sinh viên đến từ những nơi xa xôi như Altar
Valley.

www.tusd1.org/banks/

ELEMENTARY SCHOOLS

Blenman Elementary School
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1695 N. Country Club • (520) 232-6500
•

Giáo viên Blenman cũng làm việc cộng tác với nhau.

•

Họ gặp gỡ hàng tuần ở mỗi cấp lớp để xem xét dữ liệu của
sinh viên và bài học kế hoạch cho phù hợp.

•

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cơ bản để
có suy nghĩ độc lập.

•

Phương pháp này dạy cho học sinh có thể đánh giá được sự
học tập của mình.

•

Hằng ngày với 5 Chương trình đọc và các trình độ khác.

Tại Blenman, các giáo viên làm cho việc học hấp dẫn và thú vị với sự tập trung vào thực hành và các hoạt động và
tương tác lớp. Sinh viên thường được dạy trong các nhóm nhỏ để họ có thể làm việc cùng nhau.
Câu Lạc Bộ Vườn phát triển với rau và hoa trong vườn Blenman.
Blenman có một môi trường sống sa mạc rùa và một khu vườn bướm.
Trường có một nơi Dinh thự nghệ thuật.
Bạn có biết? Blenman là Ben’s bells Kind Campus trường với việc thực hiện đầy đủ PBIS.

www.tusd1.org/blenman/
TUSD Catalog of Schools
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Bloom Elementary School
8310 E. Pima St. • (520) 731-3700
•

Các chuyến tham quan bao gồm các vùng đất ngập
nước Sweetwater và Sở thú Reid Park.

•

Trường tổ chức các lớp tối như toán , khoa học , văn
học

•

Trường được kết hợp các lớp mở rộng thông qua
nghệ thuật (OMA) chương trình vào chương trình
giảng dạy của mình.

Bloom tập trung mạnh vào việc đọc và viết thông qua tất cả các đối tượng. Trường sử dụng phương
pháp hàng ngày đọc 5 lần, giúp trẻ em phát triển khả năng trao dồi . Chương trình cho phép để được
hướng dẫn theo nhóm nhỏ, và học sinh có một trung tâm văn hóa nơi họ làm việc trên văn bản.
Đối với môn toán, Bloom sử dụng chương trình khám phá, trong đó kết hợp đường số, âm nhạc và văn
học để giới thiệu sinh viên các khái niệm toán học. Bloom còn có tác dụng giúp trẻ em xây dựng nhân
vật, tập trung vào ba lĩnh vực: hành vi, tự phản ánh và thiết lập mục tiêu học tập và cá nhân.
Bạn có biết? Bloom có một chương trình guitar, đó là một câu lạc bộ sau giờ học.

www.tusd1.org/bloom/

4757 E. Winsett Blvd. • (520) 232-6600
•

Bonillas là một trường thăm dò Mở rộng
tầm thông qua nghệ thuật (OMA)

•

Trường có một ban nhạc và dàn nhạc

•

Bonillas có một mã số thống nhất trang
phục.

Bonillas có một chương trình nghiêm ngặt và gắn với tiêu chuẩn đại học và nghề nghiệp sẵn sàng.
Trường có một cách tiếp cận chủ động về môn đọc và cùng xen vào môn toán , cung cấp hỗ trợ thêm
cho trẻ em khi cần thiết trong suốt cả ngày.
Tại Bonillas, giáo viên tập trung vào chuẩn bị cho trẻ tương lai học tập của họ, bắt đầu với một chương
trình đọc và viết cấu trúc ở trường mẫu giáo và tiếp tục đến lớp 5 . Sự tham gia của Phụ huynh là một
trọng tâm liên quan với Bonillas.
Bạn có biết? Bonillas đã có một trường học chương trình giảng dạy trở lại về vấn đề cơ bản từ năm 1983.

www.tusd1.org

www.tusd1.org/bonillas/
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Bonillas Basic Curriculum
Magnet School
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Borman Elementary School
6630 Lightning Drive • (520) 584-4600
•

Borman là trường TUSD chỉ trên một căn cứ quân
sự.

•

AmeriCorps tình nguyện viên dạy các kỹ năng
nghệ thuật và máy tính cho học sinh lớp 4 & 5.

•

Hầu hết sinh viên Borman đi bộ hoặc đi xe đạp
đến trường.

Borman được đặt tại căn cứ không quân Davis Monthan-và phục vụ gia đình quân nhân. Giáo viên theo
dõi chặt chẽ và có hiểu quan hệ đối tác cấp chéo để đảm bảo học sinh được học những gì cần thiết cho
các cấp lớp của họ và đã sẵn sàng cho kế tiếp. Như học sinh lớp năm là những lóp chuẩn bị chuyển sang
trường trung học, Borman chuẩn bị cho họ những gì mong đợi trong lớp sáu.
Phục vụ cộng đồng quân sự cung cấp cho một số khoảnh khắc đặc biệt: Phụ huynh được biết đến ngạc
nhiên trẻ em của họ bằng cách áp dụng những gì đã học trong lớp học ngay sau khi trở về từ những
triển khai
Bạn có biết? Sau khi lớn lên ở Tucson, trùng tên trường Frank Borman chỉ huy tàu con thoi Apollo 8, tàu
vũ trụ đầu tiên vào quỹ đạo mặt trăng.

www.tusd1.org/borman/

ELEMENTARY SCHOOLS

Borton Magnet Elementary School

22

700 E. 22nd St. • (520) 225-1000
•

Mỗi buổi sáng trong sân, nhà trường tổ chức
một buổi họp cộng đồng thường được tham
dự của cha mẹ và ông bà- Borton cựu sinh viên.
Borton cũng có một khu vườn với thu hoạch
nước, một phòng thí nghiệm về môi trường,
những con đường mòn và một con rùa sa mạc.

Borton mở cửa vào năm 1928 và có một lịch sử lâu dài của việc cung cấp một môi trường học tập hàng
đầu và xây dựng hỗ trợ cộng đồng. Borton là một trường mà nhấn mạnh đặc biệt về học tập dựa trên dự
án đó là xác thực và phù hợp với cộng đồng. Trường sử dụng hệ thống tư duy cho học sinh hiểu biết về
các bức tranh lớn và làm thế nào các đối tượng được kết nối.
Borton là trường Thu Hút ở Tucson đầu tiên với giáo dục mầm non.
Trường có một phòng thí nghiệm ngoài trời mang lại một giá trị xứng đáng.
Bạn có biết? Đối với hầu hết lịch sử của nó, Borton đã có từ mẫu giáo đến lớp hai hoặc lớp mẫu giáo đến
lớp ba. Lớp tư và năm đã được tiếp tục vào những năm gần đây.

www.tusd1.org/borton/
TUSD Catalog of Schools
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Carrillo Magnet School
440 S. Main Ave • (520) 225-1200
•

Carrillo K-5 đã liên tục giành được một lớp “A” từ Bộ
Arizona Nhà nước Giáo dục dựa vào thành tích học tập
cao của học sinh chúng tôi.

•

Sinh viên được thưởng thức tuyệt vời với nghệ thuật thị
giác, nghệ thuật biểu diễn, ban nhạc và các chương trình
nhạc.

•

Các dịch vụ phong phú khác bao gồm đi tham quan các
bảo tàng địa phương và địa điểm lịch sử. Chương trình
kéo dài ngày có dạy kèm theo, nhạc dân gian của Mễ,
phòng máy tính, câu lạc bộ đọc sách và các lớp kính màu
và các loại hình khác.

Carrillo tọa lạc trung tâm thành phố,một tòa nhà lịch sử đẹp gần Trung tâm Hội nghị Tucson. Carrillo tự hào có
một tỷ lệ học sinh ổn định cao, học sinh đạt được thành tích cao,với sự tham gia của cha mẹ tham gia và các nhân
viên xuất sắc. Cộng đồng hỗ trợ Carrillo K-5 thông qua nhiều đối tác, trong đó có Bảo tàng La Pillita, Thư viện
Tucson, Bảo tàng của trẻ em, Tucson Symphony, Bells Ben và Bảo tàng El Presidio.
Bạn có biết? Hướng dẫn Carrillo được dựa trên các đơn vị chuyên đề bao gồm các
bốn của C của các kỹ năng thế kỷ 21: tư duy phê phán, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp.

www.tusd1.org/carrillo/

2120 E. Naco Vista Drive • (520) 225-1300
•

Nhà trường cung cấp các lớp học cho các bậc
cha mẹ, bao gồm Zumba và tiếng Anh.

•

Cavett giữ “Toán đêm Rootin ‘Tootin’”, nơi các
gia đình được mời tham gia trong các trò chơi
và các hoạt động toán học.

•

Trẻ em ở Cavett nói ROCKS thần chú hàng
ngày: Tôn trọng người khác.

Cavett có những cam kết trong học tập xuất sắc và cùng làm việc với các bậc cha mẹ đưa cộng đồng hướng tới mục tiêu
giáo dục, cá nhân và xã hội. Các nhân viên tại Cavett cung cấp hỗ trợ và khuyến khích cho mỗi học sinh và các công việc
để làm cho các em thấy được trường học là nơi an toàn, môi trường ấm áp, nơi trẻ em học tập thoải mái.
Cavett là một trường học đổi mới , có nghĩa là nó là một phần của một chương trình được thiết kế để chuyển đổi để
trở thành mô hình cho giáo dục trong huyện và nhà nước của các trường ở TUSD . Chương trình này là sự hợp tác với
trường Đại học Virginia cùng với ban lãnh đạo của trường , để giáo dục và cung cấp đào tạo chuyên sâu cho giáo viên và
các quản trị viên.
Bạn có biết? Trường được đặt tên là Lillian Cavett, người bắt đầu dạy trẻ con mầm non ở xóm biết đọc và viết khi cô
11 tuổi.
www.tusd1.org

www.tusd1.org/cavett/
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Collier Elementary School
3900 N. Bear Canyon Road • (520) 584-4800
•

Là một trường tốt, phụ huynh và cộng đồng hợp tác để hỗ trợ tăng trưởng học tập,
xã hội, và tình cảm của học sinh. (Đọc sách giáo viên dạy kèm Seed, truyện đó Soar,
Hội đồng sinh viên,lịch theo dõi, Tài năng, phụ huynh tình nguyện, đêm xem phim,
đêm nghệ thuật gia đình, Chili đêm, Monster Mash, Pasta Night, Jog-A-Thon)

•

Trường cộng đồng cung cấp chương trình mầm non và sau giờ học xuất sắc.

•

Nhiều cơ hội mỹ thuật với OMA,Phụ Huynh & trình độ, và Cách nhìn. Học sinh
tham gia vào âm nhạc, Tây Ban Nha và. các lớp P.E..

Tất cả trẻ em học một cách tích cực,ở môi trường hỗ trợ. Trẻ em được dạy để suy nghĩ và
giải quyết vấn đề, giao tiếp, và để hoạt động một cách nhạy cảm và thành công trong một
thế giới phức tạp, thay đổi, và văn hóa đa dạng.
Collier trẻ em là ‘Cougars Caring’. Chúng ta thực hành lòng tốt và sự 4 Bees- Được an
toàn, Chịu trách nhiệm, Hãy tôn trọng, và Chăm sóc.
Bạn có biết? PTA mua tương tác bảng trắng và máy ảnh tài liệu cho mỗi lớp học,
cũng như máy tính để cung cấp một phòng thí nghiệm máy tính hoàn chỉnh cho 30 sinh viên.

www.tusd1.org/collier/
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2945 N. Tucson Blvd. • (520) 232-6700
•

Cragin cung cấp nghệ thuật sau giờ học và các
chương trình thể thao.

•

Trẻ em từ mẫu giáo đến lớp ba có quyền truy cập
iPad, và trẻ em ở các lớp Bốn và năm có thể truy cập
Netbook.

•

Nhà trường đã mở rộng phong phú thêm trong trong
toán học và đọc ngoài giờ học.

Cragin đã trở thành một trường nghệ thuật Chuyên bắt đầu từ năm học 2014-2015 để mang lại khiêu vũ, nhạc,
kịch và nghệ thuật truyền thông cho các vùng lân cận. Các nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em tới lui và làm quen
thường xuyên vối nghệ thuật cũng đã tăng điểm môn toán và điểm đọc.
Cragin được tích hợp đầy đủ các thuật vào chương trình giảng dạy với các giảng thuật chứng nhận giảng viên của
mình. Nghệ thuật hướng dẫn, phối hợp với các giáo viên khác để phát triển chủ đề mang diện toán học để đọc để
nhảy theo điệu nhạc. Sinh viên của Cragin có cơ hội để tham gia vào nghệ thuật ít nhất hai lần một tuần.
Bạn có biết? CCragin có một nhân viên phụ trách toàn thời gian để giúp các gia đình có nhu cầu hỗ trợ.

www.tusd1.org/cragin/
TUSD Catalog of Schools
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Davidson Elementary School
3950 E. Paradise Falls Drive • (520) 232-6800
•

Các trường mầm non có chung và giáo dục đặc biệt (ABLE và
PACE) trong một lớp học.

•

Học sinh lớp thứ năm đi đến một cuộc họp lãnh đạo mỗi mùa
thu.

•

Davidson có hai phòng thí nghiệm máy tính, và mỗi lớp học có
công nghệ như netbbooks, bảng trắng tương tác, iPad và máy
nghe nhạc iPod.

Davidson kết hợp các đối tượng cốt lõi của đọc và viết vào tất cả các lĩnh vực: giảng dạy lớp học, Mở rộng tầm
hoạt động thông qua nghệ thuật (OMA) và các sự kiện gia đình.
Giáo viên làm việc cùng nhau để đổi mới và sáng tạo. Lớp ba, bốn và năm, học sinh có hai giáo viên, một cho
toán học và một cho nghệ thuật ngôn ngữ. Khi đó là thời gian cho các hội nghị gia đình, hai giáo viên của mỗi
lớp đáp ứng cùng với các thành viên gia đình. Mỗi tuần một lần, tất cả học sinh lớp hai đến lớp năm có một bài
kiểm tra toán theo thời gian để giúp họ thuộc lòng những cơ bản và đưa vào bộ nhớ.
Bạn có biết? Davidson mở cửa vào năm 1914 và được đặt trong vị trí ban đầu của nó cho đến khi di chuyển về phía
bắc hai khối vào năm 2006 để xây dựng hiện nay, đã giành được sự công nhận về hiệu quả năng lượng của nó.

www.tusd1.org/davidson/

500 W. St. Mary’s Road • (520) 225-1400
•

Giáo viên tại Davis khuyến khích học sinh đặt câu hỏi và hiểu rằng họ có quyền
đưa ra các thắc mắc có liên quan đến các vấn đề xã hội. Sự tham gia của gia đình
là quan trọng.

•

Tham gia của gia đình là quan trọng. Trường tổ chức các lớp giáo dục tối cho phụ
huynh,ngoài ra còn có các lớp đêm khác như môn toán và môn đọc, xem phim,
một lễ hội văn hóa đích thực.

•

Trọng tâm của Davis Magnet tạo ra môi trường học tập đích thực nơi trẻ em
được đắm mình trong sự phát triển ngôn ngữ Tây Ban Nha trong tất cả các môn khác.

Davis cung cấp một chương trình song ngữ nhằm phản ánh và mang lại cho cộng đồng để giáo dục song ngữ, biết đọc biết
viết bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Sinh viên tìm hiểu về văn hóa, bao gồm âm nhạc mariachi, khiêu vũ folklórico và
nghệ thuật.
Nhóm mariachi Las Aguilitas de Davis là một phần của quá trình học tập ngôn ngữ thứ hai.
Davis có một lễ kỷ niệm Cesar Chavez hàng năm.
Các Dolores Huerta Garden là một lớp học ngoài trời với toán học và khoa học với những bài học trong một khung cảnh
cuộc sống thực.
Bạn có biết? Davis có một chương trình chuyên / Chương trình Ngôn ngữ kép Tây Ban Nha.Trẻ em ở Davis được hướng dẫn
chuyên sâutrong tiếng Tây Ban Nha và dần dần tìm hiểu để thành công trong hai ngôn ngữ; Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
Chương trình Đào tạo Tây Ban Nha có một quỹ đạo 30 năm thành công trong học tập.
www.tusd1.org

www.tusd1.org/davis/
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Drachman Montessori Magnet School
1085 S. 10th Ave. • (520) 225-1500
•

Drachman Montessori cung cấp một chương trình có sự tham
gia và nuôi dưỡng cho toàn trẻ em.

•

Thông qua các chương trình giảng dạy Montessori, trẻ em tự tìm
hiểu chăm sóc cho bản thân và môi trường cải thiện cuộc sống
của họ và cuộc sống của người khác.

•

Drachman Montessori “theo dõi các trẻ” bằng cách cung cấp cho
họ cơ hội để tham gia vào các chương trình mà họ quan tâm,
chẳng hạn như âm nhạc, thể thao và sinh thái học.

Drachman sử dụng triết lý montessori, cho rằng thời gian là quan trọng học tập ở trẻ em giúp phát triển khả
năng xã hội, cảm xúc, trí tuệ, thể chất và đạo đức. Kỹ thuật cảm giác là trọng tâm từ mẫu giáo đến lớp ba, và trẻ
em ở các lớp sau đó tìm hiểu để viết báo cáo và các dự án dịch vụ hoàn chỉnh.
Một lớp học ngoài trời bao gồm một khu vườn với một bể cá rô phi, gà và các khu vực ủ phân.
Dự án cũng liên quan đến việc tiếp cận với Santa Rosa và Barrio Viejo khu phố lịch sử bao quanh Drachman.
Bạn có biết? Drachman là một trong hai trường công lập ở Arizona có sử dụng phương pháp Montessori trong
giáo dục.

www.tusd1.org/drachman/
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9850 E. 29th St. • (520) 731-4200
•

Hội đồng sinh viên thực hiện công việc dịch vụ, chẳng hạn như
thu thập chăn mền cho người vô gia cư.

•

Vào thứ tư, học sinh tham gia các lớp học đặc biệt như thơ, ngôn
ngữ ký hiệu, toán hoặc khiêu vũ.

•

Mỗi lớp học có xu hướng một phần cho khu của Vườn
Dunham, nơi cà chua, rau diếp, bí và hoa

Dunham đặt sự nhấn mạnh về sự hợp tác, nghiên cứu dựa trên hướng dẫn và thành tích. Cha mẹ
là một phần nổi bật của phương trình. Giáo viên gửi bản tin nhà về những gì đang xảy ra trong lớp học,
và trường cung cấp các hội thảo cho phụ huynh tìm hiểu làm thế nào để giúp con cái của họ với bài thi và
bài tập về nhà kỹ năng.
Viết là một sức mạnh cho trẻ em tại Dunham. Học sinh giữ môn toán và khoa học tạp chí và giúp đỡ lẫn
nhau với các kỹ năng viết của mình.
Bạn có biết? Sinh viên nghệ thuật Dunham thường xuyên giành chiến thắng hạng nhất tại Hội chợ Pima
County.

www.tusd1.org/dunham/
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Erickson Elementary School
6750 E. Stella Road • (520) 584-5000
•

Một trợ lý thư viện bán thời gian sẽ giữ các thư
viện mở cửa cho tất cả.

•

Hỗ trợ mạnh mẽ của cha mẹ thông qua một hội
đồng PTA và trang web.

•

Nhân viên hỗ trợ bao gồm một nửa thời gian tư
vấn và can thiệp.
Erickson là một trường trong khu vực, nơi trẻ em đi bộ đến trường hàng ngày. Nhà trường đã tạo ra
một nền văn hóa của sự tin tưởng với sự hỗ trợ từ cha mẹ và nhân viên, mà khả năng của nhà trường là
tập trung vào thành tích học tập. Erickson có một thành phần toán học mạnh mẽ ở mỗi cấp lớp. Giáo
viên tiến hành đánh giá môn Toán hàng ngày và các hoạt động toán học. Giáo viên tập trung vào các
mặt thủ tục và khái niệm của toán học.
Tại Erickson, giáo viên và các quản trị viên tin rằng trẻ em cởi mở hơn để học tập tại một trường mà họ
cảm thấy được đánh giá cao, yêu mến và tin cậy.
Bạn có biết? Erickson là trường đầu tiên “giáo dục mở” được xây dựng bởi TUSD. Giáo viên có phong cách
thuật lại trên môt danh thiếp hơn là gởi thư báo cáo gởi đến cho phụ huynh.

www.tusd1.org/erickson/

8001 E. Stella Road • (520) 731-4300
•

Ford nhấn mạnh chương trình 5 đọc hàng ngày với ba
bài học nhỏ phù hợp với các buổi đọc nhóm nhỏ hàng
ngày.

•

Bên cạnh các học giả, sinh viên rời khỏi Ford với ba khẩu
hiệu của R là kỹ năng sống: tôn trọng (Respectful), trách
nhiệm (Responsible), sẵn sàng học hỏi (Ready to Learn).

Ford thúc đẩy các em Sinh viên am hiểu máy tính và luôn áp dụng vào việc học. Sinh viên theo dõi các dữ liệu
thử nghiệm riêng của họ, và giáo viên hỗ trợ họ trong việc thiết lập và đạt được mục tiêu. Với các dữ liệu luôn
luôn trước mặt họ, học sinh có được sự hứng thú để cải tiến, và giáo viên luôn luôn biết chính xác các bài mà các
em đang làm. Giáo viên chỉnh bài học của họ để đáp ứng nhu cầu của học sinh.
Mỗi ngày, Ford có chương trình sức khỏe với trọng tâm là công dân tốt và vui chơi trong lành mạnh.
Một cộng đồng đi bộ-a-thon cho tất cả học sinh và phụ huynh được tổ chức vào mùa thu.
Đêm toán học giúp phụ huynh hỗ trợ con cái của họ làm bài tập toán ở nhà.
Bạn có biết? Huyền thoại điện ảnh vũ công Gene Kelly một lần đến thăm Ford để tham gia vào chương trình tình
yêu của Tiếng Nói.
www.tusd1.org

www.tusd1.org/ford/
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Fruchthendler Elementary School
7470 E. Cloud Road • (520) 731-4400
•

The Fruchthendler track team won the city
championship in 2013-14.

•

The school has two playgrounds, one for
kindergarten, one for grades one through five.

•

Fruchthendler is an Opening Minds through the
Arts (OMA) Gold school.

High academic achievement is a team sport among teachers, parents and students at Fruchthendler. The school is
driven by a strong partnership between families and the staff. The relationship is so strong that several parents are in
classrooms at any time to support the continuous improvement of this top-notch school.
Fruchthendler believes the best academic achievement comes with a mix of classroom and authentic learning
experiences. Extracurricular activities include at least two field trips a year for each class.
Bạn có biết? The PTA bought 33 computers for the computer lab and
interactive whiteboards for every classroom.

www.tusd1.org/fruchthendler/
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678 S. Gollob Road • (520) 731-4500
•

Gia sư tình nguyện đọc đã đăng nhập hơn 6.000
giờ ở trường.

•

Khoảng một nửa số giáo viên Gale có Hội đồng
quản trị quốc gia, chứng nhận.

•

Giáo viên được đào tạo phát triển chuyên môn
về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học
(STEM).

Tiểu học Gale hỗ trợ sinh viên học tập, xã hội và tình cảm trong một môi trường cộng đồng an toàn mà có cảm
giác của một gia đình. Phòng học hợp tác, với các sinh viên giúp nhau học hỏi và đạt được thành tích học tập.
Trường đặt ra mục tiêu học tập cao và cũng hiểu vai trò của giáo dục thể chất, nghệ thuật và âm nhạc để chuẩn bị
sinh viên phát triển toàn diện và không có sinh viên nào bị giới hạn về việc học của mình. Gale nhấn mạnh đặc
điểm Tiger ( Con Cọp ): sự sáng tạo, cảm giác hài hước, tính linh hoạt, trách nhiệm và lòng tốt.
Bạn có biết? Gale đang làm việc để trở thành một trường học xanh bằng cách quan sát việc sử dụng cắt giấy và giám
sát việc sử dụng nước.
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Grijalva Elementary School
1795 W. Drexel Road • (520) 908-3600
•

Sinh viên tại Grijalva mặc đồng phục.

•

Grijalva và Đại học Arizona làm việc với nhau để
đào tạo giáo viên mới và giúp trẻ em tập đọc.

•

Sau chương trình học chúng tôi không chỉ cung cấp
các chỉ dẫn bổ sung về đọc và toán học, và có các
chương trìnhkhác như nghệ thuật, thể thao và âm
nhạc.

•

Cung cấp một chương trình song ngữ ở các lớp K-5.

Raul M. Trường tiểu học Grijalva là một trường tiểu học Prek-5 ở Tucson Unified School District.
Chúng tôi phục vụ 700 trẻ em và gia đình của họ.
Chúng tôi hoan nghênh tất cả các trẻ em và đặt kỳ vọng cao cho tất cả các học sinh không có ngoại lệ.
Chúng tôi tin rằng gia đình của chúng tôi là đối tác tốt nhất của chúng tôi trong giáo dục, và chúng tôi
đánh giá quan hệ đối tác của chúng tôi với cộng đồng xung quanh chúng tôi.
Bạn có biết? Sinh viên Grijalva có quyền truy cập vào hai phòng thí nghiệm máy tính hoàn chỉnh.

www.tusd1.org/grijalva/

650 N. Igo Way • (520) 731-4700
•

Trường có ngày làm việc cộng đồng cho hội họa và dọn dẹp.

•

Henry đang xây dựng một khu vườn để cho việc sử dụng bể
nước 11.000 lít.

•

Hơn một nửa số trẻ mẫu giáo Henry bắt đầu có trong giáo dục
mầm non.

Sinh viên chịu trách nhiệm về giáo dục của họ tại Henry. Với sự giúp đỡ của giáo viên, họ đặt mục tiêu
học tập và hành vi và sau đó cạnh tranh với chính mình để đáp ứng những thách thức của việc đạt được
những mục tiêu đó. Tất cả học sinh giữ và vẽ đồ thị dữ liệu thử nghiệm của họ, và các giáo viên thảo
luận với họ. Khi học sinh thấy kết quả tốt, họ đặt mục tiêu của họ cao hơn.
Các trung tâm giảng dạy về học tập tự định hướng, với các sinh viên tích cực tham gia vào công việc của
họ với một giáo viên trong tầm tay. Henry cũng có một giáo viên thể dục tài trợ với khoản tín dụng thuế
và quỹ PTA. Các lớp học giáo dục thể chất giúp học sinh tập trung và học hỏi tinh thần đồng đội.
Bạn có biết? Henry pha trộn lại với nhau ba khu dân cư rất khác nhau với sinh viên đến từ các trường tiểu học
Schumaker và Wrightstown.

www.tusd1.org
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Holladay Magnet Elementary School
1110 E. 33rd St. • (520) 225-1600
•

Tất cả học sinh tham gia vào vở nhạc kịch phong cách Broadway ở
cấp lớp của mình, ca hát, nhảy múa, mặc trang phục, tạo phong cảnh và
đạo cụ, và có một thời gian tuyệt vời làm việc đó!

•

Học sinh đượccuốn hút trong âm nhạc, múa và kịch tích hợp với các
tiêu chuẩn cốt lõi và tìm hiểu để chơi piano trong phòng thí nghiệm bàn
phím piano độc đáo của chúng tôi.

•

Các nghệ sĩ trẻ tạo ra hai và ba chiều nghệ thuật trong một loạt các
phong cách ban đầu, trong khi kết hợp giáo trình học chính.

Nghệ thuật của các em ở Holladay theo quy chế một chương trình học tập nghiêm ngặt, được tích hợp đầy đủ với nghệ thuật
thị giác và biểu diễn. Thông qua sự tích hợp của nghệ thuật vào các môn học cốt lõi và một liên ngành, phương pháp học tập
dựa trên dự án để hướng dẫn học sinh có nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, hợp tác, và sự đổi mới khi họ
tìm hiểu nội dung theo những cách có ý nghĩa.
Trong Holladay sau giờ học các em học chương trình theo đuổi niềm đam mê của các em đối với các khía cạnh yêu thích nghệ
thuật, viện nghiên cứu và điền kinh và thường mở rộng lợi ích củacác em đến các khu vực trước đây chưa được khám phá của
theo tính năng của các em. Chương trình của chúng tôi liên tục phát triển để đáp ứng nhu cầu của học sinh.
Bạn có biết? Với Holladay đó là bóng rổ & Đội Holladay đã được đánh giá trong nhóm 3 trong các thành phố trong thập kỷ qua.

www.tusd1.org/holladay/
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401 N. Irving Ave. • (520) 232-7200
•

Hạt giống Trung tâm cộng đồng tình nguyện viên trồng một khu
vườn tại Howell và làm việc với học sinh lớp năm thành lập tái chế
trong các quán cà phê.

•

Howell là một Mở rộng tầm thông qua Trường Vàng nghệ thuật
(OMA).

Các đối tác trường với Hiệp hội Vùng lân cận Peter Howell đã mang
lại cho nhà trường và cộng đồng xung quanh nó.
Howell sống của mình “S.O.A.R với bốn” phương châm, trong đó khuyến khích sinh viên thể hiện sự
tôn trọng, đúng giờ và sẵn sàng học hỏi, hành động một cách an toàn và có trách nhiệm luôn. Và tất cả
những điều trên , Howell muốn học sinh nắm lấy trách nhiệm.
•

Những mục tiêu chung tác động đến tất cả mọi thứ, từ cách học sinh động trong hành lang để cách họ cư
xử trên sân chơi để chịu trách nhiệm về giáo dục của họ. Howell tạo cho sinh viên là vấn đề giải quyết với
tư duy bậc cao, câu hỏi cấp cao và công việc chuyên trách trong lớp học.
Bạn có biết? Howell đã có kế hoạch tăng cường thêm STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) để
chương trình giảng dạy của mình.
TUSD Catalog of Schools
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Hudlow Elementary School
502 N. Caribe Ave. • (520) 731-4800
•

Hudlow thúc đẩy niềm vui, tự do, của cải , sự sống còn, quyền lực - 5 nhu cầu
cơ bản mô tả của Tiến sĩ William Glasser, người đi tiên phong trong việc kết
hợp trách nhiệm cá nhân vào giáo dục.

•

Hudlow có một bức tường leo núi.

•

Trường có một sự phong phú của nghệ thuật được trưng bày ở khắp mọi nơi
trong khuôn viên trường.

Hudlow theo lý thuyết của Tiến sĩ William Glasser quản lý lớp học, giải thích tại
Hudlow như những lời căn dặn sinh viên luôn sẵn sàng cho ngày hôm nay và ngày
mai. Những câu hỏi cốt lõi là: “Có gì tốt nhất tôi có thể có ngày hôm nay?” và “chất lượng công việc này?”
Học sinh được khuyến khích làm việc cùng nhau mỗi ngày trong lớp học. Khi giáo viên đặt câu hỏi, các em biết
trao đổi với nhau để tìm ra câu trả lời. Giáo viên cũng làm việc cùng nhau, chia sẻ điểm thi của học sinh, điểm
mạnh và các khu vực cần được cải thiện. Hudlow dạy ở cấp cá nhân để đảm bảo rằng tất cả học sinh có được
những gì họ thực sự cần.
Bạn có biết? “10 ngày đầu tiên” Hudlow là một kế hoạch kịch bản mà tất cả mọi người giới thiệu đến các thủ tục
của trường vào đầu năm học.

www.tusd1.org/hudlow/

700 N. Wilson Ave. • (520) 232-7400
•

Hughes là một trường mở rộng trong nghệ thuật (OMA)

•

Tất cả học sinh học cách chơi cờ vua và có cơ hội để cạnh tranh
trong Chess Club. Sinh viên có thể sử dụng ngoài trời với kích
thật của bộ cờ vua.

•

Trường tổ chức các lớp học cộng đồng với phiên 10 tuần trong
mùa thu và mùa xuân với nấu ăn, ngoại ngữ và sân khấu.

Sam Hughes tạo những cơ hội thách thức sinh viên học tập và thúc đẩy vai trò lãnh đạo, xây dựng nhân vật và
sự kiên trì. Tất cả các lớp tham gia vào “cuộc thám hiểm học tập” cho một học kỳ hoặc một năm học cho phép họ
khám phá các đối tượng theo chiều sâu. Sự tò mò và yêu cầu được khuyến khích tại Sam Hughes, và mục tiêu là
để dạy trẻ em là người học suốt đời người hoạt động tại địa phương và suy nghĩ toàn cầu.
Sam Hughes có một cộng đồng mạnh mẽ hỗ trợ các sinh viên, giáo viên và nhà trường. Phụ huynh tham gia
trong tất cả các khía cạnh của trường, cũng như các thành viên của cộng đồng Sam Hughes.
Mandarin là một ngôn ngữ phổ biến tại trường vì đến thăm trường Đại học Arizona giảng viên từ Trung Quốc.
Bạn có biết? Sam Hughes đã tổ chức một lễ hội trường Chuckwagon kể từ khi trường mở cửa vào năm 1927.

www.tusd1.org
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Johnson Primary School
6060 S. Joseph Ave. • (520) 908-3800
•

Thế kỷ 21 chương trình sau giờ học bao gồm ba loại
lớp học khiêu vũ và bài học tiếng Tây Ban Nha và dinh
dưỡng cho trẻ em và phụ huynh.

•

Johnson đã có một chương trình nghệ sĩ cư trú trong
sáu tuần mỗi năm.

•

Quận Drexel Heights cơ quan phòng cháy dạy phòng
cháy chữa cháy cho các em .
Là trường tiểu học duy nhất của TUSD phục vụ trước K đến lớp thứ hai, Johnson đã có chương trình tập
trung vào ngôn ngữ sớm, phát triển nhận thức sớm và, khi cần thiết, can thiệp sớm. Trường đặt trẻ em đầu
tiên theo phương châm: “Dạy con, không phải như một chương trình.” Giáo viên làm việc để xây dựng mối
quan hệ và kiến thức ngoài sách giáo khoa và kết nối sinh viên học tập. Đa số các giáo viên có chứng chỉ
giáo dục mầm non.
Johnson đưa trẻ em đi hiện trường thực tế thông qua cách kể chuyện kỹ thuật số sử dụng Google Maps và
Birdseye View. Những kinh nghiệm hiệu quả tích hợp công nghệ và giáo dục mầm non một cách có ý nghĩa.
Bạn có biết? Johnson là trường duy nhất của TUSD và là một trong năm trường
ở Arizona có từ lớp mẫu giáo đến lớp hai.

www.tusd1.org/johnson/
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6606 E. Lehigh Drive • (520) 584-5100
•

Kellond có bốn gia đình tham gia đêm mỗi năm, với
gần 500 người tham dự mỗi lần tổ chức.

•

Trường luôn có khoảng 180 tình nguyện viên là cha
mẹ.

•

Tấm pin mặt trời mới tăng gấp đôi bóng mát cho khu
vực chơi.

Kellond có các môn học từ cấp lớp nhỏ đến cấp lớp lớn để đảm bảo trẻ em đều có một con đường dẫn
tới thành công. Trường có một ý thức mạnh mẽ của cộng đồng và điểm nhấn mạnh vào trẻ em và gia
đình của họ. Phụ huynh được khuyến khích tham gia vào giáo dục của trẻ em, và ngược lại, nhà trường
hoạt động để hiểu những thách thức của trẻ em và sự đối mặt của các gia đình.
Kellond là một trường Vàng Mở rộng tầm thông qua nghệ thuật (OMA) mà kết hợp nghệ thuật vào
chương trình giảng dạy và giúp học sinh tổ chức suy nghĩ của mình và học cách thể hiện bản thân thông
qua nghệ thuật, âm nhạc và khiêu vũ.
Bạn có biết? Đại học Arizona đã chọn Kellond cho nó là mèo của mình trong dự án cộng đồng trong năm
2014. Khoảng 500 tình nguyện viên giúp cho trường sửa sang lại.
TUSD Catalog of Schools
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Lineweaver Elementary School
461 S. Bryant Ave. • (520) 232-7700
•

Luật sư và một sinh viên thẩm phán gia sư một đêm trong
tuần thông qua các Luật sư cho chương trình Trình độ
hiểu biết

•

Lineweaver là một trong số ít trường TUSD với một
chương trình tài năng khép kín đầu tiên cho đến lớp năm.

•

Lineweaver với khẩu hiệu “4 B:” Hãy an toàn, được tôn
trọng, có trách nhiệm, được chăm sóc.

Tại Lineweaver, một thái độ tích cực bắt đầu điều đầu tiên vào buổi sáng. Mỗi buổi sáng, các thông báo bắt đầu
với “nói chuyện tích cực”, chẳng hạn như những người có tham gia lớp học hoàn hảo và học sinh đã đi và vượt
quá tiêu chuẩn hành vi của trường.
Xuất sắc là mục tiêu ở trường học, và các giáo viên và sinh viên làm việc chăm chỉ để đạt được nó. Nhưng họ
cũng có những niềm vui. Lineweaver là một trường Mở rộng thông qua nghệ thuật (OMA), có nghĩa là nghệ
thuật thị giác và biểu diễn được tích hợp vào chương trình giảng dạy.
Bạn có biết? Huấn luyện viên cờ vua của Lineweaver đã đến với trường từ những năm 1990 và đã dẫn thần đồng cờ
vua với một bang Arizona Chess Championship và nhiều chức vô địch cá nhân.

www.tusd1.org/lineweaver/

1573 W. Ajo Way • (520) 908-4000
•

Lynn/Urquides is in a walk-to-school neighborhood.

•

Teachers provide after-school tutoring in reading.

•

Trường hoan nghênh phụ huynh và cộng đồng tham
gia để hỗ trợ trẻ em trong suốt những năm của họ
tại trường.

Tại Lynn/Urquides, giáo viên hoặc bài học thiết kế riêng cho sinh viên của họ và giúp họ cộng tác để
thúc đẩy thông qua các chương trình giảng dạy. Sinh viên dành 90 phút mỗi ngày đọc về các hoạt động
và được đánh giá trong suốt cả năm để đảm bảo họ đang tiến triển.
Hoạt động lớp học là thực hành để trẻ em có thể gõ vào tất cả các phương pháp tiếp cận để học tập.
Trường hoan nghênh phụ huynh và cộng đồng tham gia để hỗ trợ trẻ em trong suốt những năm của họ
tại trường.
Bạn có biết? Một khoản tài trợ năm 2010 Trung Tâm Heart of America Target Corp đã cho trường một
thư viện dù đã 60 mươi năm nhưng đã chình trang lại toàn bộ rất tốt , bao gồm cả máy tính mới và 2.000
cuốn sách mới.
www.tusd1.org

www.tusd1.org/lynnurquides/
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Maldonado Elementary School
3535 W. Messala Way • (520) 908-4100
•

Maldonado uses the Beyond Textbooks program to
enhance curriculum and teaching.

•

The PACE preschool is open to neighborhood
preschool age children who meet eligibility and
enrollment requirements.

•

The school uses the NFL Play 60 program to get kids
physically active.

Maldonado teachers and administrators have created a nurturing, encouraging environment where
differentiated instruction gives each child the opportunity to achieve.
Teachers collaborate with each other to share lesson plans and have created Academic Parent Teacher
Teams that meet with parents. In those meetings, teachers show parents their children’s data notebook,
share the teaching strategies used in class and supply materials parents can use at home with their
children.
Bạn có biết? Forty percent of Maldonado’s girls are Girl Scouts.

www.tusd1.org/maldonado/

ELEMENTARY SCHOOLS

Manzo Elementary School
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855 N. Melrose Ave. • (520) 225-1900
•

Khoảng 4.000 kg chất thải ăn được chuyển thành phân
hữu cơ cho vườn trường.

•

Câu lạc bộ Nông trại cung cấp rau húng quế được trồng
ở trường và cung cấp cho nhà hàng ở đường 4 Avenue.

•

Học sinh chạy một thị trường Manzo, nơi họ bán sản
phẩm từ vườn và trứng gà của trường.

Manzo trao quyền cho trẻ em được các nhà lãnh đạo tương lai với toán học sáng tạo và sáng kiến khoa
học và học theo dự án. Một chương trình sinh thái học thực hành chiếm hai sân ở trung tâm của khuôn
viên trường. Trẻ em kết hợp toán học và khoa học kỹ năng khi họ trồng rau và quản lý một chuồng gà,
một hệ thống aquaponic tràn ngập cá rô phi, một môi trường sống sa mạc với những chú rùa và bể chứa
nước mưa.
Manzo đã hợp tác tích cực với các trường Đại học Arizona và vòng sinh vật 2. Các đối tác này và những
người khác cung cấp cơ hội cho các tình nguyện viên để phục vụ mô hình vai trò là hữu hình làm việc
bên nhau với các sinh viên gần như mỗi ngày.
Bạn có biết? Hội đồng Hoa Kỳ Công trình Xanh tên Manzo tốt nhất của Trường Xanh trong thể loại K-12
vào năm 2012.
TUSD Catalog of Schools

www.tusd1.org/manzo/
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Marshall Elementary School
9066 E. 29th St. • (520) 731-4900
•

The school has two computer labs with 25 computers in each.

•

Cha mẹ cũng tham gia hoạt động trong nhà trường; những đêm
hoạt động của các gia đình mang lại nhiều hiệu quả bổ ích.

•

Marshall là trường TUSD đầu tiên có cấu trúc năng lượng mặt trời
và hoàn thành như là một phần của dự án năng lượng mặt trời
của TUSD.

Marshall sử dụng đầu óc mở thông qua các chương trình đào tạo Nghệ thuật (OMA) để truyền cảm hứng cho trẻ
em và giúp họ đưa ra các kết nối trong các môn chính. Giáo viên đặt ra kỳ vọng cho sinh viên và làm việc chăm
chỉ để giúp họ đạt được mục tiêu của họ. Kết quả thử nghiệm đánh giá gần đây của trường cho thấy những nỗ lực
làm việc; các sinh viên đã đáp ứng các tiêu chuẩn trong mỗi môn học ở mỗi cấp lớp.
Marshall có một cộng đồng phụ huynh hoạt động hỗ trợ sinh viên trong lớp học và thông qua các sự kiện như
lễ hội, đi bộ đường dài và các nhân viên cũng đánh giá cho bữa ăn trưa. Tình nguyện viên cũng giúp các điền
kinh, và các đội của trường thường xuyên hoàn thành đứng hạng thứ năm của nhóm đầu trong cuộc thi thành
phố.
Bạn có biết? Với các chương trình mở rộng trước và sau giờ học, nhóm cha mẹ làm việc có thể chăm sóc cho trẻ em
của họ ở Marshall từ 6:15 sáng đến -06:15 chiều.

www.tusd1.org/marshall/

6951 S. Camino de la Tierra • (520) 908-4200
•

Mỗi thứ năm là ngày đại học , nơi học sinh được
khuyến khích mặc áo thun cao đẳng và áo nỉ.

•

Chương trình khen thưởng sinh viên Mustang để
làm những điều tốt đẹp.

•

Học sinh Lớp hai và lớp Bốn cùng phối hợp để
trồng rau trong vườn.

Tại Miller, giáo viên sử dụng nghệ thuật và công nghệ như công cụ để giúp kết nối với trẻ em. Chương
trình Mở rộng tầm thông qua nghệ thuật (OMA) kết hợp nghệ thuật ngôn ngữ, toán học, khoa học xã
hội và khoa học vào các chương trình nghệ thuật thị giác và biểu diễn. Mỗi lớp có quyền truy cập vào
hệ thống trả lời điện tử tương tác mà giáo viên có thể sử dụng để thu thập ý kiến sinh viên và tạo ra các
chủ đề thảo luận.
Miller có đại diện cộng đồng khuyến khích phụ huynh tham gia vào việc học, và gia đình được mời đến
cuộc họp hàng tháng về các chủ đề có liên quan đến giáo dục con em mình.
Bạn có biết? Miller được đặt theo tên ba chị em – Mary, Maude và Nelle Miller - người đã dạy cho TUSD
cho một kết hợp 97 năm.
www.tusd1.org

www.tusd1.org/miller/
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Mission View Elementary School
2600 S. 8th Ave. • (520) 225-2300
•

Mission View has received a Farm to Table grant to develop a
Dream Garden in collaboration with the Community Food Bank.

•

The school’s learning supports coordinator uses puppets, including
“Profesor Sabe Lo Todo” (“Professor Know-It-All”), in lessons.

•

A $15,000 grant from the Lester and Roberta Smith Foundation
helped launch a Book Nook Project, which allows the library to
have extended hours.

When you walk into Mission View, you get a sense that the school is a
hub for the neighborhood. Many parents are alumni, the school has strong
community support and some staff members have worked there for 10 to 20 years.
Mission View is an Innovation Zone school, which means it is part of a TUSD program designed
to transform schools to become models for education in the district and the state. The program is a
partnership with the University of Virginia schools of leadership and education and provides intensive
training to teachers and administrators.
Bạn có biết? Mission View was one of the first dual-language schools in Tucson.

www.tusd1.org/missionview/
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Myers/Ganoung Elementary School
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5000 E. Andrew St. • (520) 584-6700
•

Trường cũng công nhận tầm quan trọng của những
điều cơ bản: đọc, viết và toán.

•

Trường sử dụng các chương trình hàng ngày 5 đọc mà
kết hợp 90 phút đọc vào mỗi ngày và tập trung vào
toán học, được luyện tập hàng ngày.

Myers / Ganoung đã chuyển trường của mình vào một môi trường học tập công
nghệ cao thế kỷ 21 với bảng trắng tương tác trong mỗi lớp học, một phòng thí
nghiệm máy tính 30-đơn vị, máy ảnh kỹ thuật số và máy in kỹ thuật số. Từ Myers /
Ganoung, sinh viên nhập học trung học với kỹ năng máy tính rộng rãi.
Mỗi năm, sinh viên bao gồm trẻ em từ khắp nơi trên thế giới. Thường hơn 10 quốc gia được đại diện.
Chương trình Kind Kid Program em tạo ra một môi trường an toàn và trật tự.
Các trường mầm non có một phòng thí nghiệm máy tính.
Bạn có biết? Nhờ một khoản trợ cấp nhận được trong năm 2014, học sinh tại Myers / Ganoung bây giờ có được Câu
Lạc Bộ sân vườn của mình.
TUSD Catalog of Schools

www.tusd1.org/myersganoung/
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Ochoa Community Magnet School
101 W. 25th St. • (520) 225-2400
•
•
•

Ochoa nhận được một khoản trợ cấp $ 500,000 từ chương trình
Trung tâm Học tập Cộng đồng thế kỷ 21 để cung cấp tham gia
những chương trình trước và sau giờ học.
Ochoa trẻ em bán sản phẩm từ vườn của trường tại Plaza
Farmers Market St. Philip’s.
Cách tiếp cận Reggio Emilia-bao trùm ẩn dụ rằng: trẻ em có
“trăm ngôn ngữ” cho việc học tập.

Ochoa Cộng đồng Chuyên , lấy cảm hứng từ một trường Reggio Emilia-, cam kết tạo ra một nền văn
hóa học tập giá trị các mối quan hệ chăm sóc, yêu cầu và sự đổi mới, sáng tạo và là một cách dân chủ
của cuộc sống. Hợp tác và tôn trọng là nền tảng của cộng đồng Ochoa, trong đó tập hợp sinh viên, phụ
huynh, giáo viên, nhân viên và cộng đồng nhà trường rộng lớn hơn.
Ngoài các học giả truyền thống, trẻ em ở Ochoa học bằng cách tích cực trong cộng đồng của họ. Dự án
bao gồm một khu vườn, một chuồng gà, tái chế và các sáng kiến để giúp những người nghèo đói. Học
sinh cũng có thời gian tham gia trong phòng thu, tập trung vào sáng tạo và mở rộng trí tưởng tượng.
Bạn có biết? Cách tiếp cận Reggio Emilia-đã được trích dẫn bởi tạp chí Newsweek là một trong 10 chương
trình giáo dục tốt nhất trên thế giới.

www.tusd1.org/ochoa/

2700 S. La Cholla Blvd. • (520) 225-5700
•

Oyama có hàng chục học sinh lớp năm đến Grand Canyon
trong ba ngày mỗi năm.

•

PTO tăng tiền cho xe buýt chuyến đi thực địa và vùng sáng.

•

Pima Community College West Campus đã thực hiện một
số dự án với Oyama.

Oyama cách tiếp cận “cân bằng chữ” bằng cách tíếp cận môn đọc , viết, xã hội học, toán học và khoa học.
Điều này cho phép sinh viên để thực hiện kết nối nhiều hơn với các đối tượng và đạt được kiến thức rộng
hơn và sâu hơn.
Học sinh kiểm tra và khám phá một chủ đề thông qua thực hành dự án và hướng dẫn cuộc điều tra dựa
trên. Giáo viên khuyến khích trẻ em đưa ra ý tưởng với nhau và đưa ra kết luận của riêng mình. Oyama
có một máy tính để bàn trong phòng thí nghiệm máy tính và máy tính xách tay trong phòng thí nghiệm.
Cấp lớp toàn bộ thăm các phòng thí nghiệm trong vòng 20 phút để đọc và 20 phút của toán học mỗi
ngày.
Bạn có biết? Hank Oyama là một nguyên đơn trong trường hợp tòa án 1959 mà lật đổ lệnh cấm hôn nhân
giữa các chủng tộc ở Arizona.
www.tusd1.org

www.tusd1.org/oyama/
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TUSD
SCHOOL
LOCATOR
MAP

Mở các chương trình
tuyển sinh và sự thu hút
của chúng tôi cho phép
các bậc cha mẹ chọn
trường khu vực hay áp
dụng cho các trường
bên ngoài các khu phố
của họ tùy thuộc vào sở
thích và nhu cầu của trẻ.
Chương trình Chuyên
bao gồm tập trung vào
khoa học, công nghệ, kỹ
thuật và toán học; nghệ
thuật biểu diễn; song
ngữ; giáo dục truyền
thống và nhiều hơn nữa.
Để xác định các trường
gần khu phố của bạn
và bạn có thể tìm hiểu
thêm về các trường
chuyên và quá trình ghi
danh, xin vui lòng vào
www.tusd1.org/enroll.

www.tusd1.org
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TUCSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Khu học Chánh Tucson
Unified có trường tiểu
học, trung học cấp 2 và
cấp 3 trên toàn thành
phố. Học sinh sống
trong ranh giới khu vực
có một trường học ở
mỗi cấp lớp mà họ có
thể tham dự.
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Robison Magnet Elementary School
2745 E. 18th St. • (520) 232-7800
•

Trường có nhạc và PE giáo dục cho tất cả
học sinh K-5.

•

Trường có một Tài trợ của thế kỷ 21 Grant
mà cho phép dạy kèm trước và sau giờ học.

•

Luôn có nhân viên tư vấn để hổ trợ các em.

Robison cung cấp các chương trình tú tài quốc tế, trong phát triển và học hỏi của Sinh Viên, hiểu biết
và chăm sóc những người giúp tạo ra một thế giới hòa bình hơn thông qua sự hiểu biết văn hóa và tôn
trọng.
Robison sử dụng một chu kỳ đòi hỏi để giúp học sinh học cách đặt câu hỏi, vấn đề giải quyết và hành
động. Cuộc hành trình IB qua trường tiểu học phát triển sáu chủ đề xuyên kỷ luật: chúng ta là ai; nơi
chúng tôi đang ở vị trí và thời gian; cách chúng tôi thể hiện bản thân; như thế nào trên thế giới làm việc;
làm thế nào chúng tôi tổ chức mình; và chia sẻ hành tinh.
Bạn có biết? Robison là những năm tiểu học tú tài quốc tế có thẩm quyền đầu tiên ở miền Nam Arizona.

www.tusd1.org/robison/

ELEMENTARY SCHOOLS

Sewell Elementary School
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425 N. Sahuara Ave. • (520) 584-7200
•

Giáo viên thường xuyên dẫn chuyến đi thực địa đến các địa
phương lân cận khu vực để giúp học sinh tìm hiểu về cộng
đồng của mình.

•

Nam và nữ của Sewell có đội tuyển xuyên quốc gia - có một
lịch sử của chiến thắng giải vô địch thành phố.

•

Sinh viên Sewell được khuyến khích để là những công dân tốt
và có những lựa chọn thông minh.

Sewell cung cấp một môi trường nuôi dưỡng nhằm thúc đẩy tư duy phê phán, giao tiếp và thành tích học
tập. Giáo viên làm việc với nhau để hỗ trợ trẻ em khi chúng di chuyển từ lớp này đến lớp khác , và phụ
huynh được khuyến khích tham gia vào các lớp học.
Sewell có một ý thức mạnh mẽ của cộng đồng và nhiều truyền thống, bao gồm cả các đêm chiếu phim,
bóng rổ mạnh mẽ và kèm theo các chương trình và cam kết nghệ thuật như một Trí tuệ mở cửa thông qua
nghệ thuật học (OMA).
Bạn có biết? Sewell đã là một trường hạng “A” cho năm 2013 và 2014 hdfh.
TUSD Catalog of Schools

www.tusd1.org/sewell/
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Soleng Tom Elementary School
10520 E. Camino Quince • (520) 731-5400
•

Hơn 260 phụ huynh tham gia trong Hội Phụ
Huynh Học Sinh giáo viên.

•

Chương trình làm giàu Tom Soleng là chương
trình mầm non TUSD đầu tiên .

•

Hơn 500 người tham dự Tiệc trưa các ông bà
thường niên.

Soleng Tom cung cấp một ý thức mạnh mẽ của cộng đồng, với các giáo viên, các quản trị viên và các bậc
cha mẹ làm việc cùng nhau. Khoảng một nửa số giảng viên đã làm việc tại Soleng Tom trong hơn 10 năm.
Các nhân viên được biết đến với sự cống hiến và hợp tác.
Cha mẹ tham gia mạnh mẽ vào Soleng Tom. Trường có một PTSA hoạt động, và các bậc cha mẹ thường
xuyên tình nguyện trong lớp học và tại các sự kiện đặc biệt, chẳng hạn như Tiệc trưa ‘ông bà, gia đình
BBQ và Mì ống đêm.
Bạn có biết? Soleng Tom đã ghi được kết quả TUSD hàng đầu trong tiêu chuẩn đọc và viết các bài kiểm tra
tiêu chuẩn hóa trong nhiều năm.

www.tusd1.org/solengtom/

700 S. Sarnoff Drive • (520) 731-6800
•

Steele có hai khảm lớn nghệ thuật tạo ra trong quan hệ đối tác
với các tổ chức nghệ thuật.

•

Steele có hướng dẫn âm nhạc bắt đầu từ lớp mẫu giáo và tiếp
tục đến lớp năm.

•

Trường có thư viện một trẻ em quốc tế với cuốn sách được viết
bởi các tác giả từ các quốc gia khác.

Steele là một trường trong khu vực cộng đồng dành riêng cho học sinh thành công và liên tục theo dõi
quá trình học tập. Các nhân viên làm việc hợp tác để giải quyết những thách thức và đảm bảo rằng trẻ
em đang phát triển mạnh.
Steele bao trùm một phương pháp giảng dạy mà giáo viên tham gia với các sinh viên khi họ làm việc
trên các bài tập. Sinh viên cộng tác với nhau và nhận được phản hồi liên tục khi họ đi. Steele cũng đặt
một sự nhấn mạnh đặc biệt vào văn bản với một chương trình dành riêng tuần tự giúp trẻ em học cách
giao tiếp thông qua bài viết.
Bạn có biết? Trường được đặt tên Harold Steele, người giám đốc của TUSD 1916-1918. Ông đã có mặt để
mở trường trong năm 1962.
www.tusd1.org

www.tusd1.org/steele/
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Tolson Elementary School
1000 S. Greasewood Road • (520) 225-3300
•

Folklórico Tolson là mở cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp năm và thực hiện hàng
quý, trong đó có một chương trình kỳ nghỉ lễ và lễ mãn khóa vào cuối năm.

•

Trường có một buổi được gọi là “họp cộng đồng thứ sáu” nơi những thành tích và
hành vi tốt được tổ chức.

•

Vận động viên Cao đẳng cộng đồng Pima đôi khi ghé thăm trường vào giờ ăn trưa
nghỉ để huấn luyện học sinh trong các môn thể thao có tổ chức.

Tolson đảm bảo sinh viên nổi trội trong những điều cơ bản: đọc, viết và toán. Trường có một chương trình hướng
dẫn đọc mà sinh viên có thể làm việc cùng nhau trong các nhóm nhỏ và một “bác sĩ đọc” những người làm việc
với trẻ em từ mẫu giáo đến lớp ba.
Tại Tolson, giáo viên, các quản trị viên và sinh viên sống theo SOAR từ viết tắt, viết tắt của an toàn, tổ chức, học
tập và có trách nhiệm. Điều này tạo ra một bầu không khí ổn định, liên kết với nhau và hứng thú với việc học.
Bạn có biết? Tolson có một quan hệ đối tác với các trường Đại học Arizona đội tuyển quần vợt, mà nói đến Tolson để
chơi với học sinh lớp 3 năm và 5, và học sinh lớp năm có thể chơi trên các sân trường đại học với các Wildcats.

www.tusd1.org/tolson/
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1701 W. El Rio Drive • (520) 225-3400
•

Vườn Tully phục vụ như là một nguồn lực cho các
chương trình giảng dạy STEM.

•

Tully là trường chuyên Tiểu Học STEM của TUSD.

•

Junior Achievement, hợp tác với Ngân hàng Chase, một
khóa học cả ngày trên những bài học kinh tế tài chính cho
học sinh từ mẫu giáo đến lớp năm.

Tully là một trường với trọng tâm là STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học). Giáo viên cộng tác và tạo
các đơn vị chuyên đề tích hợp sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên các cuộc thăm dò . Để học sinh học kiểm
tra các vấn đề thực tế và phát triển các giải pháp sáng tạo cho những vấn đề sử dụng thực hành khoa học và kỹ
thuật.
Tully nhấn mạnh “R 5 của” dạy và học: sự chặt chẽ, phù hợp, mối quan hệ, kết quả, phản ánh. Trong khi STEM có
thể toán học và công nghệ là căn bản, đọc và viết cũng đóng một vai trò quan trọng tại Tully.
Bạn có biết? Tully đã được trao Giải Đồng trong HealthierUS trường Thách thức do Bộ Nông nghiệp Mỹ cho cung cấp
tùy chọn thực phẩm lành mạnh, giáo dục dinh dưỡng và tăng hoạt động thể chất.

TUSD Catalog of Schools
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Van Buskirk Elementary School
725 E. Fair St. • (520) 225-3700
•

Trường có ba sân chơi.

•

Nhiều sinh viên tham gia có hiệu suất cao Trường trung học
Dodge.

•

Đối tác dựa trên đức tin được cung cấp một hệ thống âm
thanh mới và cải tạo sân khấu khán phòng.

Van Buskirk là một trường trong khu vực với hệ thống chặt chẽ với cộng đồng. Trường tập trung vào
toàn bộ trẻ em với một chương trình đào tạo đa dạng. Van Buskirk là trường song ngữ và Mở rộng tầm
thông qua nghệ thuật (OMA) trường vàng. Công nghệ cũng được tích hợp trên tất cả các lớp học.
Mỗi tháng trường kết hợp kỹ năng sống vào các kế hoạch bài học của mỗi lớp học. Những kỹ năng bao
gồm nỗ lực, trách nhiệm, tình bạn, hợp tác, giải quyết vấn đề, khoan dung, chủ động, chu đáo, sự kiên
trì và toàn vẹn.
Bạn có biết? Ít nhất một nửa nhân viên đã làm việc tại Văn Buskirk ít nhất 20 năm và một số đã ở đó hầu
như đã 40 mươi năm.

www.tusd1.org/vanbuskirk/

5005 S. Butts Road • (520) 908-4600
•

Học sinh lớp Bốn đi đến các lớp học khác nhau
về khoa học, toán học và đọc sách.

•

Mỗi đứa trẻ được coi là một người học cá nhân.

•

Những ngày học , học sinh đều được thiết kế để
đáp ứng nhu cầu của họ.

Vesey có nhiều kinh nghiệm để cung cấp ý nghĩa, học tập cá nhân. Giáo viên cung cấpcho từng cá nhân,
nhóm nhỏ và hướng dẫn toàn bộ nhóm để đáp ứng nhu cầu của mỗi học sinh. Trường có một lớp học
nhiều tuổi cũng như một “vòng lặp” lựa chọn nơi học sinh có thể ở lại với giáo viên cùng hơn một năm.
Vesey có một bức tường dữ liệu để đọc và toán học mà giáo viên có thể thấy tất cả các học sinh thực
hiện trên trang mã màu: những tên màu đỏ, màu vàng hoặc màu xanh lá cây. Giáo viên sử dụng bức
tường để lập kế hoạch bài học và để có được một hình ảnh rõ ràng trong đó đề cập đến ai cần được can
thiệp. Thông qua tất cả các chương trình giảng dạy các lớp học dựa trên tiêu chuẩn được thiết kế để
đảm bảo trẻ em nổi trội ở cấp độ tiếp theo.
Bạn có biết? Tấm pin mặt trời tại Vesey đã thực sự cung cấp 80 phần trăm công suất Điện cho
trường sử dụng.
www.tusd1.org
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Warren Elementary School
3505 W. Milton Road • (520) 908-4700
•

Nhà trường yêu cầu đồng phục màu trắng,
xám và nâu.

•

Chương trình giáo dục mầm non PACE
giúp những em nhỏ tuổi chuyển tiếp vào
mẫu giáo.

•

Warren ở Thế kỷ 21 là Trung tâm Học
tập Cộng đồng cung cấp các chương trình
Trước và sau giờ học.

Giáo viên của Warren, học sinh và cha mẹ làm việc cùng nhau để hỗ trợ các em trong học tập. Dữ liệu
và công nghệ đóng một vai trò lớn; trẻ em đặt ra mục tiêu cải thiện hàng quý và được trao quyền để chịu
trách nhiệm về thành tích của họ.
Sinh viên tại Warren cũng được khuyến khích để suy nghĩ về tương lai. Giảng viên và nhân viên mặc áo
khoác và áo sơ mi đại học trong “Tuần Lễ Mục Tiêu.” Nhiều sinh viên tham gia vào các chương trình sau
giờ học đọc, mà chuyển thành AIMS cải thiện được điểm.
Bạn có biết? Các chắt của trùng tên trường, Frances Warren, đã đến thăm Tiểu Warren một vài năm trước
đây và là một người ủng hộ thường xuyên. Frances Warren đến Tucson vào năm 1881.

www.tusd1.org/warren/
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1818 S. Avenida del Sol • (520) 584-5500
•

Học sinh có được 60 phút thể dục mỗi tuần.

•

Bánh có bốn cách sinh viên có thể sử dụng máy tính: máy tính
để bàn, máy tính xách tay và hai máy tính trên bánh xe (bò) với netbook và iPad.

•

Năm học kết thúc với Bảo tàng Wheeler, nơi một số học sinh là người hướng dẫn sinh viên khác
thông qua cuộc triển lãm về các quốc gia khác và các nền văn hóa đã được nghiên cứu.

Tại Wheeler, học sinh được tham gia vào rất hấp dẫn, kinh nghiệm học tập có liên quan và đưa họ vào
những khái niệm toàn cầu. Wheeler cung cấp dựa trên dự án, giáo dục liên ngành tập trung vào ba đơn
vị toàn trường: “Mọi thứ đều có một câu chuyện”, “Chia sẻ Trái đất của chúng tôi” và “Chúng tôi là sinh
viên toàn cầu hoạt động với những ai luôn có cùng chí hướng”.
Wheeler là một trường Mở rộng tầm thông qua nghệ thuật (OMA) nhấn mạnh sự phát triển của tài năng
độc đáo của mỗi đứa trẻ. Chương trình giảng dạy kết hợp các quá trình nghệ thuật thông những cơ hội
cho học sinh trải nghiệm, tìm hiểu, tạo ra và phản ánh việc học.
Bạn có biết? Bánh có một mê cung, nơi học sinh đặt một hòn đá để đánh dấu vị trí của mình tại trường.
TUSD Catalog of Schools
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White Elementary School
2315 W. Canada St. • (520) 908-5300
•

Nhiều giáo viên đang tham gia với chương trình thế kỷ 21
Trung tâm học tập cộng đồng sau giờ học, với hơn một phần
ba số sinh viên nhận được một trong cả hai toán học hoặc dạy
kèm ngôn ngữ hoặc dùng kỹ thuật hoặc robot cho khóa học.

•

Nhóm Phụ Huynh và Giáo viên cung cấp cho cha mẹ những
công cụ để dạy toán và kỹ năng đọc ở nhà.

•

Chúng tôi cung cấp các chương trình GATE và song ngữ.

•

Khoảng một phần ba các sinh viên cũng tham gia vào mariachi hoặc folklórico.

•

Cha mẹ giúp đỡ đưa vào Movie Night, Fiesta Night và những ngày Rodeo.

Màu trắng thể hiện tính chất dành riêng để chuẩn bị cho học sinh trung học trong ngày học và sau giờ
học. Trắng sử dụng hàng ngày 5 khái niệm tạo cho học sinh thói quen đọc sách hàng ngày cấu trúc và
đọc trong các nhóm nhỏ. Học toán là tương tác và tham gia dựa trên cơ bản, nơi học sinh phải thể hiện
như thế nào mà họ phải đạt được câu trả lời.
Bạn có biết? Tiểu ban nhạc mariachi trắng fronted đã đến Los Lobos tại Nhà hát Rialto trong 2013-2014.

www.tusd1.org/white/

5330 E. Glenn St. • (520) 232-8000
•

Whitmore gần đây đã gia nhập vào trường Tiểu Học Danh
Dự Quốc Gia.

•

Thư viện Chi nhánh Dusenberry- River tình nguyện viên
cho các trường học.

•

Costco đã quyên góp hàng trăm ba lô cho nhà trường, và
mỗi tuần một lần sẽ gửi giảng viên đến Whitmore.

Whitmore có một đội ngũ giảng viên tận tâm làm việc siêng năng để giúp trẻ thành công. Nhà trường
cung cấp một chương trình giảng dạy tích hợp đọc, viết, toán và khoa học những bài học kết hợp từng
đối tượng khác. Whitmore cũng có hướng dẫn khác biệt để đảm bảo mỗi học sinh có thể thành công
với hướng dẫn phù hợp với nhu cầu của một học sinh cụ thể.
Whitmore cho sinh viên cơ hội trải nghiệm nhiều điều khác nhau mà họ có thể tích hợp vào việc học
của mình. Giáo viên hợp tác với nhau nhằm đảm bảo sinh viên được nhận được những kỹ năng và kiến
thức cần thiết để thành công.
Bạn có biết? Các Whitmore PTA là PTA chỉ ở Arizona để nhận được một khoản trợ cấp $1,000 từ các phụ
huynh/Giáo viên hội quốc gia. Chỉ có 50 PTA trong nước nhận được tài trợ này.
www.tusd1.org
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John B. Wright Elementary School
4311 E. Linden St. • (520) 232-8100
•

Vườn học tập của trường là một trung tâm cho các bài tập
liên quan đến STEM..

•

Trong nhà bếp Khoa học, học sinh học khoa học về thực
phẩm với kính hiển vi.

•

Trường thích quan hệ đối tác với cộng đồng Raytheon, Đại
học Arizona, các hiệp hội khu phố và tổ chức tôn giáo.

Wright đã tập trung vào khoa học, công nghệ, kỹ sư và toán học (STEM) trong nhiều năm. Các đối tượng STEM
được kết hợp trong suốt chương trình - xã hội học, ngôn ngữ, âm nhạc và thậm chí còn xử dụng nhac cụ.
Sinh viên Wright được khuyến khích tò mò và khám phá những ý tưởng của họ. Giáo viên giúp các em xây dựng
sự tự tin trong học tập của mình và nhắm vào tương lai. Mỗi buổi sáng tại Wright, các em nghe thông điệp: “Chúng
tôi đang đào tạo tương lai nhà khoa học Arizona, kỹ thuật viên, kỹ sư, nghệ sĩ và nhà toán học.”
Bạn có biết? Wright đã được trao một khoản trợ cấp $ 37,000 mà tài trợ giáo viên thay thế trong khi giáo viên
Wright nhận Kỹ thuật là đào tạo tiểu học.

www.tusd1.org/wright/
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Booth-Fickett Math/Science Magnet School
450 S. Montego Drive • (520) 731-3800
•

Việc giảng dạy tại Booth-Fickett tập trung rất nhiều vào toán học,
khoa học và công nghệ.

•

Học sinh lớp sáu, bảy và tám tham gia vào Olympic Khoa học, mặt khác tham
gia vào toán học và khóa học thăm dò khoa học có thể liên quan đến việc xây
dựng một máy phóng hoặc gửi một viên nang ( của con tàu vũ tru ) vào không
gian.

•

Nhà trường đã tăng học các khóa học, bao gồm hai sợi toán cao cấp.

•

Trường có một môi trường sống Sonoran Desert và một khu vườn, nơi học sinh phát triển và nghiên cứu một
loạt với các nhà máy, một ao và chỗ ngồi ngoài trời cho chương trình giảng dạy.

Khuôn viên trường Booth-Fickett là nơi có hai trường: Trường tiểu Booth và Trung học Fickett. Cộng đồng nhà trường
cung cấp một môi trường học tập tích cực để khuyến khích học sinh trở thành người học suốt đời và đóng góp cho xã hội
được đào tạo toàn cầu của chúng ta.
Tất cả học sinh tham gia dự án hoàn chỉnh dự án cho các hội chợ khoa học hàng năm.
Khí cầu báo thời tiết với máy quay video và các thiết bị theo dõi GPS ( Định vị ) đã được đưa ra khỏi bầu khí quyển từ
khuôn viên trường.
Trường có một môi trường sống sa mạc Sonoran, vườn, gà và thỏ.
Bạn có biết? Nhà trường cung cấp các chương trình AVID, giúp học sinh chuẩn bị cho sự thành công trong học tập đại học.

www.tusd1.org/boothfickett/

Dietz K-8 School
•

Darryl Rồng là linh vật học. Phòng học được gọi là Dragon Lairs.

•

Sinh viên thể hiện trách nhiệm tôn trọng hành vi, an toàn và lo lắng
Rồng đô la có thể được chi tiêu tại Dragon cửa hàng của Darryl.

•

Dietz là một Mở rộng tầm thông qua nghệ thuật (OMA) trường vàng.

Tại Dietz, giáo viên biết được những điểm mạnh và điểm yếu học tập của học sinh và theo dõi thành
tích của họ chặt chẽ để đảm bảo sinh viên được học tập và tiến tới. Trong suốt năm học, giáo viên và
các quản trị viên đánh giá dữ liệu đánh giá học sinh ở cấp lớp, cấp lớp và trình độ học để xác định xu
hướng và những chỗ thiếu sót . Giáo viên sử dụng ‘điểm chuẩn thử nghiệm để có kế hoạch bài học của
họ để học sinh sinh viên của họ nhu cầu cụ thể.
K-5, Dietz đã có thêm lớp sáu, lớp bảy và tám trong một năm tại một thời điểm, và 2015-16 nó sẽ là
một trường K-8.
Bạn có biết? Dietz là một trung tâm cộng đồng cho việc cha mẹ học tập, các lớp học làm cha mẹ, tiếng
Anh như một ngôn ngữ thứ hai cho cha mẹ và giấc mơ American Academy, một chương trình dành cho
phụ huynh có nguy cơ K-12 cho sinh viên.
www.tusd1.org

www.tusd1.org/dietz/
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Hollinger K-8 School
150 W. Ajo Way • (520) 225-1700
•

Song ngữ từ lớp K – 5.

•

Chỉ với TUSD là chương trình song ngữ khép kínvà tài năng thiên
phú (GATE) 1 – 5.

•

Quan hệ đối tác mạnh mẽ với cộng đồng Higher Ground, Sở Khoa
học của Đại học của Arizona và La Frontera

Ổn địnhlực lượng sinh viên thành công tại Hollinger, nơi mà nhiều giáo viên đã được vào hội đồng quản
trị cho 10,15, và 20 năm. Quan hệ đối tác hợp tác với phụ huynh, giáo viên và các thành viên của cộng
đồng đến với nhau để giúp học sinh nổi trội.
Ở cấp trung học, chúng tôi làm việc chặt chẽ với trường trung học Pueblo để cung cấp các lớp tín dụng
trung cấp để cung cấp cho quá trình làm việc đầy thách thức cho sinh viên ở Honor. Mục tiêu của
Hollinger là để có được các sinh viên chuẩn bị tốt nhất cho trường trung học và con đường học đại học.
Là một cộng đồng Hollinger lớn mạnh đang mở, đầy nghĩa vụ , mỗi ngày.
Bạn có biết? Charles Hollinger là hiệu trưởng của trường tại Hollinger trong 35 năm và là Chủ tịch của
Arizona-Mexico bóng chày League.

www.tusd1.org/hollinger/

Lawrence 3-8 School
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•

53 phần trăm học sinh của Lawrence Họ đến từ
bộ lạc Pascua Yaqui.

•

Là trường trung học có các lớp : 6, 7 và 8 chuyển
lớp mỗi giai đoạn như một lịch trình học trung
học thường xuyên.

•

Lawrence có một nhóm Phụ Huynh & Gíao Viên
cùng hợp tác cho phép các bậc cha mẹ theo dõi
sát tiến độ học tập của con em họ.

Lawrence làm việc chăm chỉ để phục vụ nhu cầu cho sinh viên và cũng cũng tập trung vào thành tích
trong học tập. Nhà trường đã trải qua những thay đổi đáng kể trong những năm qua, bao gồm thêm lớp
sáu, bảy và lớp tám.
Lawrence là một trườngtrong phạm vi đổi mới , có nghĩa là nó là một phần của TUSD một chương trình
được thiết kế để chuyển đổi trở thành mô hình cho giáo dục trong huyện và nhà nước. Chương trình này
là sự hợp tác với trường Đại học Virginia trường của lãnh đạo, giáo dục và cung cấp đào tạo chuyên sâu
cho giáo viên và các quản trị viên.
Bạn có biết? Lawrence chỉ là trường chuyển tiếp của TUSD, chỉ phục vụ lớp ba đến lớp tám.
TUSD Catalog of Schools

www.tusd1.org/lawrence/
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Mary Belle McCorkle
Academy of Excellence K-8
4455 S. Mission Road • (520) 877-2000
•

McCorkle là trường công nghệ mạng mới đầu
tiên trong TUSD và lần thứ hai ở Arizona.

•

Trường có hai song ngữ cho K-3, với các lớp khác
sẽ được thêm vào.

•

Hướng dẫn dựa trên dự án kết hợp khoa học,
công nghệ, kỹ thuật, toán học (STEM).

McCorkle cách tiếp cận dựa trên dự án để học tập, hợp tác với các công nghệ mạng mới, một tổ chức quốc
gia sẽ đem lại hướng dẫn thăm dò dựa trên các trường học.
Sinh viên tại McCorkle phát triển kỹ năng nghiên cứu và học hỏi suy nghỉ thật nghiêm túc.
Học tập hợp tác và hướng dẫn cá nhân tăng cường mối quan hệ và trao quyền cho sinh viên và giáo viên để
trở thành người sáng tạo có tay nghề cao, các nhà lãnh đạo và nhà sản xuất.
Bạn có biết? McCorkle là trường TUSD mới nhất, mở vào năm 2011.

www.tusd1.org/mccorkle/

Morgan Maxwell K-8 School
•

Mỗi lớp học Morgan Maxwell được trang bị với một Hội
đồng Promethean, Tài liệu Máy ảnh và nơi làm việc máy
tính cho các em. Ngoài ra còn có hai phòng thí nghiệm
máy tính mà có thể truy cập đến tất cả các sinh viên để
nâng cao học tập của mình.

•

Học sinh trung học tham gia với các liên trường suốt
năm trong các môn thể thao.

•

Morgan Maxwell cung cấp trước và sau giờ học được tài trợ bởi Century Grant 21.

Giáo viên chăm sóc của Maxwell tạo ra một môi trường mà mọi trẻ em có cơ hội để thành công. Nhà trường cung
cấp các khóa học cốt lõi nghiêm ngặt ở tất cả các cấp lớp cũng như môn học tự chọn cho trẻ em với tất cả các loại
lợi ích, chẳng hạn như thể thao liên trường, thiên văn học và nghệ thuật.
Maxwell sử dụng đội để giúp tạo điều kiện cho học sinh đi đúng hướng và di chuyển về phía trước.
Các đội thường bao gồm giáo viên, nhân viên xã hội, một điều phối viên hỗ trợ học tập, một hành vi can thiệp và
hiệu trưởng. Cách tiếp cận nhóm và tiếp cận cộng đồng tạo ra một môi trường hỗ trợ nơi trẻ em cố gắng làm hết
sức mình.
Bạn có biết? Morgan Maxwell K-8, mở cửa vào năm 2013, là “mới nhất” trường TUSD. Menlo Park và tiểu Brichta
trường đã được sáp nhập vào các trang web của các trường trung học Maxwell.
www.tusd1.org

www.tusd1.org/maxwell/
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Miles Exploratory Learning Center
1400 E. Broadway Blvd. • (520) 225-2200
•

Tất cả học sinh ở Miles đi qua ghi danh.

•

Học sinh có vấn đề thính giác là đều học trong tất cả
các cấp lớp.

•

Hơn 25 phần trăm sinh viên tốt nghiệp đạt được ở
Miles gia nhập vào Đại học Trung học.

Trung Tâm Miles tiếp cận hợp tác để giáo dục, liên quan đến cha mẹ, giáo viên và cộng đồng trong việc
quyết định về trường. Sinh viên cũng làm việc cùng nhau trong lớp học. Nhiều độ tuổi, phòng học đa
cấp cho phép sinh viên ở lại trong cùng một phòng cho hai đến ba năm. Điều này giúp họ xây dựng lòng
tin và cho phép giáo viên đưa ra những thách khó khăn hơn khi trẻ em có những bước tiến tốt và tiến
bộ.
Mục tiêu ở Miles là tạo ra một cộng đồng của người học. Kỹ năng đọc, viết và toán học được phát triển
thông qua thực hành các hoạt động và hướng dẫn thăm dò dựa trên cơ bản , và các chương trình như mỹ
thuật và dự án xanh của trường tăng cường chương trình giảng dạy của nhà trường.
Bạn có biết? Dự án Xanh của trường có một khu vườn hữu cơ, một chương trình tái chế và các hoạt động
dinh dưỡng.

www.tusd1.org/miles/

Pueblo Gardens PreK-8 School
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•

Trẻ em lớn lên trong sản phẩm của vườn Panther.

•

Học sinh lớp 4 đến lớp 8 có quyền truy cập vào máy tính
xách tay mỗi tuần một lần.

•

Học sinh trung học tham dự các lớp học guitar.

Pueblo Gardens là một khu phố Mẫu Gíao K-8 mà hầu hết trẻ
em có thể đi bộ đến trường hoặc nằm trong khoảng cách lái xe dễ dàng. Trường có một nền văn hóa hợp
tác. Ví dụ, các phụ huynh và nhóm giáo viên, bao gồm các giáo viên và phụ huynh, định kỳ ấn định bốn
lần một năm để thảo luận về chương trình giảng dạy và thành tích, và cha mẹ có mục tiêu khi trẻ ở nhà
và các hoạt động cho trẻ em của họ.
Trường phát triển các nhà lãnh đạo thông qua các “nhà lãnh đạo trong tôi” chương trình dựa trên
Stephen Covey “Bảy thói quen của người thành đạt.” Và cung cấp một khuôn khổ tích cực để cải thiện sự
tự tin cá nhân và thành tích học tập.
Bạn có biết? Pueblo Gardens là cộng đồng Del Webb đầu tiên được xây dựng ở Arizona và giữa các phân
khu Tucson đầu tiên có trường riêng, công viên, và trung tâm mua sắm.
TUSD Catalog of Schools

www.tusd1.org/pueblogardens/
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Roberts/Naylor K-8 School
1701 S. Columbus Blvd. • (520) 584-6800
•

Các đối tác Thư viện Eckstrom-Columbus với
nhà trường.

•

Câu lạc bộ những tình nguyện viên Nam và Nữ
được cung cấp giáo dục thể chất có cấu trúc.

•

Roberts-Naylor cung cấp các lớp học tiếng Anh
cho các bậc cha mẹ theo diện người tị nạn.

Roberts-Naylor có một cơ thể sinh viên đa dạng với trẻ em từ hơn 20 quốc gia, bao gồm cả Somalia, Ai Cập, Iraq,
Nepal, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác. Sự đa dạng này cho phép học sinh trải nghiệm nền văn hóa từ khắp nơi
trên thế giới, và nhà trường thường xuyên tổ chức các sự kiện để kỷ niệm nhiều nền văn hóa của học sinh.
Tại Roberts-Naylor trẻ em xây dựng một nền tảng trong các môn chính, bao gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật
và toán học. Ứng dụng các khái niệm toán học, khoa học và ngôn ngữ thường được dạy thông qua các dự án nghề
nghiệp liên quan đến đặt con trẻ vào nhiều cơ hội cho tương lai.
Bạn có biết? Trong năm 2013, Tây Nam Gas Blue đoàn viên xây dựng móc ba lô trong phòng học, sơn lại các cột bóng
rổ, thanh toán cho các dự án toán học / khoa học và chải chuốt phòng kinh tế gia đình.

www.tusd1.org/robertsnaylor/

Robins K-8 School
•

Một trong những sự kiện lớn nhất trong năm là Ngày Trái
Đất Carnival.

•

Robins là một chứng nhận tự nhiên Môi trường hoang dã và
cảnh quan thiên nhiên xung quanh trường.

•

Học sinh chơi một nhạc cụ trong bốn năm như một phần
của giáo dục nghệ thuật của họ.

Robins là một Trường Vàng Mở rộng tầm thông qua nghệ thuật (OMA) tích hợp nhạc, toán, đọc, viết và nghệ
thuật để cung cấp một nền giáo dục chất lượng phù hợp cho tất cả các sinh viên. Trường đặt một sự nhấn mạnh
đặc biệt về văn hóa, với sự hướng dẫn nhóm nhỏ và trước và dạy kèm sau giờ học khi cần thiết.
Trong vài năm qua, Robins có thêm lớp 6, lớp bảy và tám. Trong thứ lớp 6 được phân công cuốn sách “7 thói
quen của tuổi trẻ có hiệu quả cao” để giúp họ chuyển đổi trong những năm học trung học. Trong sinh lớp 8 được
phân công của cuốn sách, “thành công cho tuổi trẻ” và họ đáp ứng với các tư vấn viên và Hỗ trợ điều phối viên để
chuẩn bị cho trường trung học.
Bạn có biết? Linh Miêu, javelina, hươu con la, chó sói Bắc Mỹ và Loại chim Cu ở Mehico tất cả các loại thú này
thường lang thang trong khắp các khuôn viên của trường Robins.
www.tusd1.org

www.tusd1.org/robins/
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C.E. Rose PreK-8 School
710 W. Michigan Drive • (520) 908-4400
•

CE Rose là trường đầu tiên tại Arizona để nhận được một giải thưởng xuất sắc
quốc gia Giáo dục đô thị.

•

Nhà trường giành được Giải Đồng sức khỏe lành mạnh ở US School
Challenge.

Trong năm 2013, CE Rose đã được trao giải A + Trường xuất sắc chỉ định của
Quỹ giáo dục tiểu bang Arizona.
Tại CE Rose Prek-8 trường, sinh viên được trao quyền để tìm hiểu cách sử dụng một loạt các công cụ và
kỹ thuật. Sứ mệnh của trường xoay quanh LEAP 90, một chương trình nhằm đảm bảo rằng 90 phần trăm
học sinh vượt quá tiêu chuẩn thử nghiệm tiêu chuẩn. Giáo viên tại Rose có kỳ vọng cao của mỗi học sinh,
và trẻ em được hỗ trợ khi họ đạt được mục tiêu của họ.
•

Đặc biệt nhấn mạnh được đưa vào văn học, toán học và các nguyên tắc hiệu quả như được nêu ra trong
cuốn sách “7 thói quen của người thành đạt.” Nhà trường đạt được những mục tiêu này với các giáo viên
làm việc như những đội phụ thuộc lẫn nhau và khuyến khích học sinh là các nhà lãnh đạo học tập của
mình .
Bạn có biết? Học sinh tham gia vào một cuộc thi trôi chảy Toán Thực tế. Người thắng cuộc được mời đến
một bữa tiệc đặc biệt mỗi tháng. Những sinh viên vượt qua tất cả các xét nghiệm cần thiết cho cấp lớp của
họ trở nên như một lớp toán chuyên nâng cao và được mời đến tất cả các bên đối với phần còn lại của năm.

www.tusd1.org/rose/

Roskruge K-8 Magnet School
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•

Mariachi và folklórico của Roskruge đã được chọn diễn đề mục
hàng đầu của các ngôi cho đêm chung kết diễu hành tại Tucson
All Souls 2011.

•

Bộ phận âm nhạc đã nhận được giải thưởng Âm nhạc Quốc gia
từ Hoa Kỳ Rep Raul Grijalva.

•

Khoảng một nửa học sinh lớp tám của nhà trường nhận được
tín dụng trung học cho Tây Ban Nha.

Roskruge là một trường song ngữ với một nền văn hóa hợp tác nhằm thúc đẩy thành công. Phụ huynh,
giáo viên, các thành viên và nhân viên cộng đồng đến với nhau để giúp học sinh tại Roskruge excel. Với
Đại học Arizona chỉ là một khối đi, trường có một dòng sinh viên đại học những người cung cấp toán học
và hỗ trợ đọc.
Hầu hết các trẻ em tại Roskruge bắt đầu vào mẫu giáo và tiếp tục đến lớp tám, và nhiều giáo viên đã làm
việc ở đó hơn 10 năm. Liên tục tạo cho Roskruge một cộng đồng nhà trường chặt chẽ.
Bạn có biết? Roskruge là trường TUSD duy nhất mà bạn có thể bắt đầu học mẫu giáo và kết thúc tất cả các
trường đại học trong vòng một vài khối.
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Safford K-8 Magnet School
200 E. 13th St. • (520) 225-3000
•

Học sinh được tiếp xúc với hai ngôn ngữ trên thế giới và chọn để trở
thành song ngữ trong một hay khác khi họ vào học lớp 6.

•

Nhiều đối tác cộng đồng giúp làm phong phú thêm các trường sau
khi chương trình học và chương trình học ban ngày.

•

Đến lớp 8, học sinh Safford có được một cơ hội để trở thành một đại
sứ Hàn Quốc và có thể được lựa chọn để đi du lịch đến Hàn Quốc.

Safford K-8 là một (IB) Trường quốc tế có thẩm quyền với bằng cấp bậc nhất. Các nhân viên chuẩn bị và đào tạo
học sinh để trở thành một sinh viên quốc tế-. Học sinh tìm hiểu thông qua các bối cảnh toàn cầu về khái niệm thế
giới. Mỗi đứa trẻ được yêu cầu để có tám môn: Toán, Khoa học, Khoa học Xã hội, ngôn ngữ nghệ thuật, Thiết kế,
PE, nghệ thuật, và một thế giới ngôn ngữ của sự lựa chọn của họ (cả ở cấp tiểu học).Khi các sinh viên thời gian rời
Safford họ được dạy để trở nên độc lập, suốt đời.
Học sinh tại Safford học bằng cách làm theo các quá trình điều tra thông qua việc thăm dò các ý tưởng lớn. Các
chương trình IB khuyến khích họ để quan sát cập nhật với thế giới và những gì họ có thể làm để làm cho nó một
nơi tốt đẹp hơn với những gì đã học từ chương tri2ng IB.
Bạn có biết? Safford vẫn sử dụng tòa nhà được xây dựng vào năm 1919. Trường đã có và đứng trên trang web từ
năm 1888.

K-8 SCHOOLS

www.tusd1.org/safford/

www.tusd1.org
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Dodge Traditional Magnet Middle School
5831 E. Pima St. • (520) 731-4100
•

Sinh viên mặc đồng phục.

•

Nhiều sinh viên sẽ là thế hệ đầu tiên đi học đại học.

•

Mặc dù tiêu chuẩn học thuật nghiêm ngặt đối với trường Dodge,
nhưng học sinh không phải vượt qua kiểm tra để ghi danh tại
Dodge.

Trường trung học Dodge Traditional Magnet tập trung vào việc “ 5 R”, cũng đượ biết như là đọc, viết, số học, tôn
trọng và trách nhiệm. Nhà trường yêu cầu thành tích học tập nghiêm ngặt, phụ huynh tham gia hoạt động và đồng
phục học sinh.
Trường Dodge cung cấp một chương trình học có cấu trúc dành cho việc truyền đạt kiến thức tổng quát, phát
triển sức mạnh của lý luận và phán đoán và nói chung là chuẩn bị học sinh tri thức cho cuộc sống trưởng thành.
Sinh viên tốt nghiệp của trường thường chuyển đổi hoàn toàn với chương trình trung học; nhiều tham dự Đại học
Trung Học.
Bạn có biết? Trong năm 2013, Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ Arne Duncan và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ
Anthony Foxx đã đến thăm trường Dodge.

www.tusd1.org/dodge/

Doolen Middle School

MIDDLE SCHOOLS

2400 N. Country Club Road • (520) 232-6900
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•

Nhiều sinh viên của Doolen nói một ngôn ngữ bản địa (như nhiều như 32
có thể được nghe), thêm vào tiếng Anh.

•

Doolen có một khu vườn cộng đồng nơi các nước láng giềng có thể đến để
trồng rau và hoa.

•

Nhà trường “Chúng ta là thế giới “ câu lạc bộ của trường cho học sinh hiểu
biết về nhiều nền văn hóa hiện nay Doolen.

Giảng dạy và học tập tại Doolen không chỉ liên quan đến toán học, ngôn ngữ ngệ thuật , nghiên cứu xã hội và khoa
học. Giảng viên và nhân viên trong Nghành của Doolen đặt ưu tiên vào việc xây dựng mối quan hệ giữa các giáo
viên và học sinh trong số các dân số đa dạng cảm thấy an toàn, thoải mái và sẵn sàng học hỏi.
Mục tiêu Doolen là tạo nên một mô hình công dân phong phú hình để các sinh viên có thể tham gia vào xã hội
một cách có ý nghĩa. Điều này đòi hỏi việc xây dựng một nền tảng chung cho những sinh viên đến từ nhiều nguồn
gốc và đến trường với các cấp học khác nhau. Trong hỗn hợp với các sinh viên và điển hình là người tị nạn, các
học sinh năng khiếu và tài năng, đang học Anh ngữ và học sinh giáo dục đặc biệt.
Bạn có biết? Doolen có một không gian xanh rộng lớn có thể phù hợp với bốn lĩnh vực bóng đá và mở cửa cho các
nhóm cộng đồng khi trường không phải là trong năm học.

TUSD Catalog of Schools

www.tusd1.org/doolen/
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Gridley Middle School
350 S. Harrison Road • (520) 731-4600
•

Năm 2013-2014 lãnh đạo đã đi trên nhiều chuyến đi thực địa đến
Sabino Canyon và trở thành nhà tự nhiên học.

•

Trường có một phòng thí nghiệm thực tế nổi tiếng trên toàn quốc
với khả năng 3D mô hình máy tính, và các kỹ sư Raytheon đến
trường để làm việc với sinh viên.

•

Sinh viên đạt được điểm -A cho tất cả ba năm được đi ăn trưa trong một
chiếc xe limo.

Giáo viên Gridley và nhân viên hỗ trợ trẻ em thông qua các chương trình phát triển xã hội và học tập trước khi vào
học lớp sáu cho đến khi họ chuyển sang trường trung học. Khi học sinh lớp sáu có một cơ hội để có được một hương
vị của trường trung học thông qua một quá trình chuyển đổi hỗ trợ trong suốt mùa hè. Một khi bắt đầu học, học sinh
được đặt trên các đội, mỗi đội được chia theo một nhóm giáo viên môn học chính.
Các đội giúp giáo viên làm việc cùng nhau để giúp học sinh đạt được mục tiêu học tập của mình. Giáo viên chia sẻ
một thời gian lập kế hoạch trong thời gian đó họ có thể gặp gỡ phụ huynh, học sinh và cùng nhau để xây dựng một
chương trình giảng dạy tích hợp.
Bạn có biết? Gridley có một vườn cây ăn quả đó là quả Lựu, nho, đào, táo và lê. Một nửa tá gà cũng trong khuôn viên
trường.

www.tusd1.org/gridley/

Magee Middle School
•

Magee là phi công của Đại học Arizona của sáng kiến chống bắt nạt
được gọi là “tôi Một phần của giải pháp”, được tập trung vào những
người xung quanh báo cáo bắt nạt.

•

DC Câu lạc bộ đáp ứng ba lần một tháng để chuẩn bị cho hàng chục
sinh viên đi du lịch đến Washington, DC, mỗi năm.

•

Magee không có đồng phục, nhưng nó có một mã cụ thể trang phục.

Magee là một trường học tập tập trung với kỳ vọng cao và một môi trường đầy thách thức và hỗ trợ. Khoảng một
phần ba các sinh viên tại Magee đã ghi danh, và nhà trường có một mỹ nghệ tập trung; hơn một nửa số sinh viên
thực hiện trong ban nhạc hay dàn nhạc.
Magee cũng có một hồ sơ theo dõi chiến thắng trong Odyssey trong chương trình của Tôi, mà những thách thức
trẻ em để đến với giải pháp sáng tạo cho các vấn đề được chỉ định. Đội từ Magee đã giành được giải vô địch nhà
nước Arizona trong hơn 10 năm liên tiếp và đã đi vào để cạnh tranh trong cuộc thi thế giới sau mỗi năm.
Bạn có biết? Ban nhạc và dàn nhạc của Magee đã được vinh dự với giải thưởng cao cấp và đặc biệt bởi ban nhạc
và dàn nhạc Giám đốc Hiệp hội Arizona.

www.tusd1.org

www.tusd1.org/magee/
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Mansfeld Middle Magnet School
1300 E. 6th St. • (520) 225-1800
•

Mansfeld cũng có một chương trình nghệ thuật mạnh mẽ, bao gồm nhà
hát và hợp xướng Mansfeld hợp tác về giáo dục STEM với trường Đại
học Arizona, Các Gíam đốc của văn phòng quận Pima và các cơ quan
STEM địa phương khác.

•

Học sinh mặc đồng phục.

•

Mansfeld là một trường trung học toàn diện với nghệ thuật biểu diễn,
mỹ thuật, giáo dục thể chất và giáo dục năng khiếu và tài năng.

Mansfeld, nằm trên đường của trường Đại học Arizona, có một truyền thống phong phú của học tập xuất sắc. Nhà trường là
một trường chuyên tập trung vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Tất cả giáo viên trong các lĩnh vực nội
dung đều đưa vào chương trình giảng dạy thực hành STEM của họ, chuẩn bị cho học sinh tư duy phê phán và hợp tác khi họ
giải quyết vấn đề. Ngoài ra mỗi quý tập trung học sinh trả lời các câu hỏi thiết yếu được giải quyết trên cơ sở từ một loạt các
quan điểm. Giáo viên đưa ra một kế hoạch “câu hỏi quan trọng” cho mỗi cấp lớp tại đầu năm, và học sinh sử dụng kỹ năng
của họ trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để nghiên cứu và giải quyết vấn đề.
Sự tập trung vào các chủ đề STEM và tiến trình đã tăng cường hợp tác giữa các giáo viên để sinh viên có thể làm cho các kết
nối với những gì họ học hỏi từ nhóm này sang nhóm tiếp theo và có thể áp dụng kiến thức của họ ra bên ngoài trường học.
Mansfeld cũng có một một chương trình tốt cho trước và sau khi chương trình học cho cả hai cải thiện và làm phong phú
thêm trong học tập cho các em.
Bạn có biết? Ca sĩ kiêm nhạc sĩ John Denver - sau đó được gọi là John Henry Deutschendorf Jr - là một sinh viên tại Mansfeld lâu
trước khi con đường đất nước đã đưa anh về nhà để West Virginia.

www.tusd1.org/mansfeld/

Pistor Middle School

MIDDLE SCHOOLS

5455 S. Cardinal Ave. • (520) 908-5400
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•

Sinh viên mặc đồng phục.

•

Mỗi tuần một lần, đội của giáo viên gặp nhau
để nói về các chiến lược giảng dạy

•

Giáo viên có thời gian lập kế hoạch chung để
cho phép họ nhận biết mỗi học sinh và hiểu
toàn bộ một đứa trẻ: học tập và hành vi.

Sinh viên tại Pistor tập trung vào chương trình giảng dạy chính để họ được chuẩn bị cho trường trung học. Nhiệm
vụ PANTHER UP của trường là viết tắt của thúc đẩy công bằng, Đạt được học tập, Lưu ý thành công, Hãy thử một
cách nhất quán, có kế hoạch, Thưởng thức học tập, đạt mục tiêu, Hiểu sự chặt chẽ và chuẩn bị cho trường trung
học.
Giáo viên làm việc cùng nhau để nhận biết sinh viên và hỗ trợ họ. Trẻ em gặp khó khăn được cung cấp cơ hội để
bắt kịp để mỗi đứa trẻ có thể ở lại với Pistor sẵn sàng để thành công ở trường trung học.
Bạn có biết? Hiệu trưởng và nhiều nhân viên đãlàm việc tại Pistor 10 năm hoặc nhiều hơn. Qua quá trình này là
một nền tảng với trường học , thông qua tính nhất quán và cho phép chúng ta biết và làm việc với cộng đồng của
chúng tôi.

TUSD Catalog of Schools

www.tusd1.org/pistor/
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Secrist Middle School
3400 S. Houghton Road • (520) 731-5300
•

Các lớp học khoa học sử dụng 80 tấm pin mặt trời được cài
đặt gần đây trong khuôn viên trường cho các bài tập năng
lượng mặt trời.

•

Môi trường khô ráo được sử dụng tại Secrist. Chỉ các lĩnh vực
bóng đá sân cỏ được chăm sóc và được tưới nước.

•

Lớp Kịch 2013-2014 sản xuất một vở kịch 35 phút được viết
bởi một Secrist học sinh lớp bảy.

Trường trung học Secrist thúc đẩy tinh thần đồng đội, niềm tự hào của trường là sử dụng công nghệ để tối đa
hóa việc học tập. Trường có một chương trình nghệ thuật mạnh mẽ, với các giáo viên giúp học sinh biểu diễn tài
năng của họ trong nghệ thuật thị giác, ban nhạc, dàn hợp xướng, kịch và dàn nhạc.
Lớp học tại Secrist là sinh viên theo định hướng cũng như định hướng công nghệ. Giáo viên làm việc với học
sinh để giúp các em học chịu trách nhiệm về giáo dục của họ và hiểu được tầm quan trọng của tính chất học.
Bạn có biết? Hai mươi bốn học sinh Secrist nhận được giải thưởng Thành tựu nổi bật học từ Chương Trình Giáo
Dục giải thưởng của Tổng thống trong 2013-2014.

www.tusd1.org/secrist/

Utterback Middle
Magnet School of the Arts
•

Utterback has been a visual and performing arts magnet
school since 1982.

•

The school has a courtyard garden maintained by the
students.

•

Reviewing student data enables teachers to learn about their
students before the first day of school.
Utterback is a magnet arts school with strong programs in dance, music, graphic design and visual arts.
The school has a 400-seat theater, dance studios, a media center and art rooms. The school’s curriculum
also emphasizes traditional academic subjects, using project-based learning techniques to infuse
reading, math and science into arts education.
Utterback is an Innovation Zone school, which means it is part of a TUSD program designed to
transform schools to become models for education in the district and the state. The program is a
partnership with the University of Virginia schools of leadership and education and provides intensive
training to teachers and administrators.
Bạn có biết? Utterback has three bands: Cadet Band, Wind Ensemble and Jazz Band.
www.tusd1.org

www.tusd1.org/utterback/
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Alice Vail Middle School
5350 E. 16th St. • (520) 584-5400
•

Alice Vail đã nhận được giải thưởng kim cương để gửi hầu hết
các sinh viên Đại học cao.

•

Trong 2013-2014, Nhóm Kinh tế Vail là hạng nhì trong toàn
tiểu bang Arizona EconChallenge.

•

Các 2013-2014 Ban Nhạc giao hưởng và nhạc jazz cả hai được
đặt đầu tiên và nhận được Giải Vàng tại Liên hoan thế giới bước
tiến-Di sản ở Anaheim.
Alice Vail là một Mở rộng tầm thông qua các trường Nghệ thuật Vàng (OMA), tích hợp nghệ thuật, toán,
khoa học và nghệ thuật ngôn ngữ. Trường sử dụng, các bài học công nghệ truyền dựa trên dự án để thu
hút học sinh trong chương trình giảng dạy.
Khoảng một phần ba sinh viên của Vail tham dự các lớp giáo dục năng khiếu và tài năng khép kín. Nhà
trường đã đẩy mạnh các khóa học ở mọi cấp lớp trong nghệ thuật ngôn ngữ và toán học. Giáo viên theo
dõi chặt chẽ thành tích học sinh và thực hiện đánh giá dữ liệu để giúp xác định nhu cầu cá nhân. Giáo
viên có sẵn để dạy kèm học sinh trước và sau giờ học và vào giờ ăn trưa.
Bạn có biết? Công nghệ đóng một vai trò lớn trong chương trình giảng dạy của Alice Vail. Trường có một
máy tính dành cho 8 em một máy

www.tusd1.org/vail/

Valencia Middle School

MIDDLE SCHOOLS

4400 W. Irvington Road • (520) 908-4500
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•

Valencia cung cấp dàn nhạc tiên tiến, ban
nhạc, bộ gõ, guitar và mariachi.

•

Valencia là trường trung học lớn nhất của
TUSD , với gần 1.100 sinh viên.

•

Sinh viên mặc đồng phục màu xanh nước biển
và kaki.

Tại Valencia, giáo viên hướng dẫn phân biệt để nhắm mục tiêu học tập với mức của mỗi học sinh. Sinh
viên trải nghiệm học tập dựa trên dự án và sử dụng tư duy phê phán để giải quyết vấn đề. Valencia đẩy
sinh viên tích cực tham gia chương trình “chuông đến chuông thông” qua một phương pháp tiếp cận liên
ngành kết nối cùng với các chương trình giảng dạy.
Học sinh được khuyến khích để chuẩn bị cho trường trung học và đại học và có cơ hội đến thăm các
trường Trung học, cao đẳng để có được một cảm giác về những gì tương lai nắm giữ.
Bạn có biết? Sixth grade classes are in a separate wing built a few years ago.
This eases the transition from elementary to middle school.
TUSD Catalog of Schools

www.tusd1.org/valencia/
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Mary Meredith K-12
755 N. Magnolia Ave. • (520) 232-8200

M

ary Meredith Trường Cấp 2 và Cấp 3 là
một trường học đặc biệt giáo dục cung cấp
một nền giáo dục toàn diện cho học sinh
phân loại cùng với những thách thức tình cảm và hành
vi nghiêm trọng. Sinh viên được đặt ở Mary Meredith
được giảng dạy học tập và hành vi cá nhân để chuẩn bị
cho việc trở lại môi trường học tập ít hạn chế.
Trường làm việc với phụ huynh/người giám hộ và các
cơ quan bên ngoài để đảm bảo rằng có sự hiểu biết
chung về mục tiêu điều trị và giáo dục cho học sinh.
Học sinh được đặt ở Mary Meredith thông qua bộ
phận Giáo dục Đặc biệt tại TUSD.

•

Sinh viên được giảng dạy kỹ
năng xã hội.

•

Học sinh học phát triển kỹ năng
công việc.

•

Nhóm và các buổi tư vấn cá
nhân được cung cấp.

Bạn có biết?
Thách thức của Bookman giúp Mary
Meredith nâng cấp kỹ năng sống của
lớp học với tủ mới, đồ nội thất và

www.tusd1.org

www.tusd1.org/marymeredith/
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trang trí.
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Catalina High School
3645 E. Pima St. • 520-232-8400

H

oc sinh của Catalina đến từ hàng chục quốc
gia, làm cho nó một mô hình thu nhỏ của
thế giới. Học sinh nói được hơn 40 ngôn
ngữ bản địa, nhiều hơn ở bất cứ trường nào khác
trong TUSD. Giảng viên và nhân viên nhận ra rằng
sinh viên thành công khi họ có một kết nối đến các
trường và khi họ biết nhu cầu cá nhân của họ và thế
mạnh được giải quyết.
Catalina cung cấp giám hộ trước, sau giờ học và giờ
ăn trưa.
Nhà trường đã cơ sở biểu diễn nghệ thuật vừa được
cải tạo.
Catalina High là trường trung học thứ ba của
Tucson. Được mở vào năm 1957.

HIGH SCHOOLS

Nhà trường cung cấp một chương trình bốn năm
trong nghệ thuật ẩm thực.
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•

Catalina là một trường trong
phạm vi đổi mới, có nghĩa là
nó là một phần của TUSD một
chương trình được thiết kế để
chuyển đổi các trường trở thành
mô hình cho giáo dục trong
huyện và nhà nước.

•

Chương trình này là sự hợp tác
với trường Đại học Virginia
trường của lãnh đạo, giáo dục và
cung cấp đào tạo chuyên sâu cho
giáo viên và các quản trị viên.

Bạn có biết?
Trong 2013-2014, một sinh viên trong
chương trình nghệ thuật ẩm thực
được một học bổng để tham dự một
chương trình ẩm thực tại Viện Nghệ
thuật San Francisco.

TUSD Catalog of Schools

www.tusd1.org/catalina/
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Cholla High Magnet School
2001 W. Starr Pass Blvd. • (520) 225-4000

C

•

200 học viên đang theo học trong
chương trình tại Junior ROTC
Cholla. Chương trình duy nhất của
loại hình này trên địa bàn huyện.

•

Cholla là TUSD trường trung học
đầu tiên với một Trung tâm Học tập
Cộng đồng thế kỷ 21 sau chương
trình giờ học. cung cấp dạy kèm
cũng như các cơ hội ngoại khóa.

•

Cholla sau giờ học có ban nhạc
blues chơi ở Blues Festival Tucson.

•

Cholla tượng trưng cho màu Xanh,
một ban nhạc với ban nhac nhac
Xanh, đã từng chơi cho The Blues
Lễ hội Di sản Tucson.

Bạn có biết?
Cholla có một trong những trường
trung học đầu tiên có chương trình
ngôn ngữ tiếng Ả Rập ở Tây bán cầu,
với 150 học sinh ghi danh và một số
đi du lịch đến Qatar mỗi năm.

www.tusd1.org

www.tusd1.org/cholla/
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HIGH SCHOOLS

holla tìm cách biến đổi sinh viên vào thế kỷ 21 công dân
toàn cầu có thể giao tiếp qua rào cản văn hóa và hoạt
động trong một xã hội toàn cầu. Cholla là trường trung
học duy nhất tại TUSD và lần đầu tiên trong Pima County cung
cấp các chương trình bằng cấp uy tín Tú tài Quốc tế, trong đó
có thể đạt được cho các sinh viên lên đến 36 giờ ở đại học cũng
như học bổng đáng kể. Sinh viên Cholla cũng có thể khám phá
lựa chọn nghề nghiệp thông qua các chương trình CTE / dịch
JTED, Luật liên quan đến nghiên cứu, và JROTC (Quân đội).
Cholla có AVID, hỗ trợ sinh viên với các kỹ năng thế kỷ 21 để
được học đại học và nghề nghiệp đã sẵn sàng. Tại Cholla, học
sinh được dạy để chấp nhận rủi ro trong việc học hỏi và tôn
trọng việc học tập của những người khác, thực hành bền bỉ, thể
hiện trách nhiệm, xiết chặt tinh thần quốc tế , và xây dựng lãnh
đạo trong bản thân mình và những người khác.
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Palo Verde High
Magnet School

1302 S. Avenida Vega • (520) 584-7400

H

ọc sinh tốt nghiệp từ Palo Verde đã
sẵn sàng cho đại học hay một sự
nghiệp. Palo Verde cam kết cung
cấp một chương trình giảng dạy đảm bảo và
khả thi cần thiết để đưa các em đến cấp độ
tiếp theo. Văn hóa của nhà trường khuyến
khích học sinh đặt trong nỗ lực tốt nhất của
mình và đạt được mục tiêu của họ.

HIGH SCHOOLS

Chương trình Chuyên của Palo Verde tập
trung vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật,
nghệ thuật và toán học (STEAM). Trường có
các chương trình robot xếp hạng thế giới,
một chương trình nghệ thuật thị giác mạnh
mẽ và một khu vườn đất ngập nước là n khu
vực xe lăn có thể xử dụng được.
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•

Sinh viên kỹ thuật có thực tập tại các công ty
kỹ thuật và sản xuất địa phương.

•

Palo Verde thực hiện các tri thức thông qua
khung thiết kế giáo dục mà giúp giáo viên
vạch ra chương trình giảng dạy của họ để
đảm bảo học sinh được chuẩn bị cho các bài
kiểm tra chuẩn hóa.

•

Đội bóng chày Palo Verde đã giành chức vô
địch trong 2013-2014.

Bạn có biết?
Trong 2013-2014, Đại học Arizona rất ngạc nhiên
hơn 60 người cao niên trong một hội đồng thông
báo sự chấp nhận của họ vào các trường đại học.

TUSD Catalog of Schools

www.tusd1.org/paloverde/
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Pueblo Magnet High School
3500 S. 12th Ave. • (520) 225-4300

N

hiệm vụ Pueblo là để chuẩn bị cho sinh viên
lên đại học, công việc và cuộc sống bằng cách
cung cấp các khóa học nghiêm ngặt và nhấn
mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ tích cực giữa
các cá nhân. Pueblo cung cấp sau giờ học môn toán hỗ
trợ cho sinh viên, những người cần được giúp đỡ. Học
sinh được khuyến khích tham gia ít nhất một khóa
học nâng cao, và Pueblo cung cấp AP( học nâng cao )
sau giờ học môn hỗ trợ.
Pueblo cung cấp một chương trình thu hút tập trung
vào nghệ thuật truyền thông và công nghệ. Pueblo
là trường TUSD được thiết lập với truyền hình và
đài phát thanh studio. Ngoài truyền hình và đài phát
thanh, Pueblo nhấn mạnh rằng giao tiếp là một kỹ
năng cốt lõi là quan trọng trong tất cả các khía cạnh
của cuộc sống hàng ngày.

•

Trường có một chương trình giải thưởng
mariachi.

•

Trường Trung Học Mariachi Aztlan de
Pueblo đã thực hiện trong suốt Tây Nam,
kể cả quốc hội của bang Arizona, Hôi
Nghị quốc tế Mariachi Tucson với The
Tucson Dàn nhạc giao hưởng.

•

Pueblo có một Học viện thể thao cho
điều kiện thể thao quanh năm. Cyber
Café là một lĩnh vực học thuật và xã hội
cho sinh viên trong danh sách danh dự,
danh sách chính. Xây dựng vào năm
1956, Pueblo là trường trung học thứ hai
mở ra ở Tucson.

•

Pueblo có hai ngôn ngữ, trong đó một
nửa là hướng dẫn bằng tiếng Anh và một
nửa trong tiếng Tây Ban Nha.

•

Video sinh viên sản xuất có thể được xem
trên kênh PuebloWarriors YouTube.

Bạn có biết?

HIGH SCHOOLS

Lớp 9, học sinh lớp được giao cho một “ki:” “.
Nhà”, đó là Công viên Tohono O’odham
cho tất cả học sinh trong ki của họ:
và có bốn giáo viên cốt lõi.

www.tusd1.org
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Rincon High School
421 N. Arcadia Blvd. • (520) 232-5600

R

incon nhấn mạnh tư duy toàn cầu, giải quyết
vấn đề và văn bản học thuật, và giáo viên
khuyến khích học sinh được hợp tác, ủng hộ
cho bản thân và tán dương sự đa dạng.

HIGH SCHOOLS

Nhiều nghiêm ngặt các tiêu chuẩn học thuật và mở
rộng Rincon của các lớp học chuẩn bị sinh viên tốt
nghiệp trong tương lai. Nhà trường cung cấp các
khóa học năng động mỹ thuật, sự nghiệp và các
lớp giáo dục kỹ thuật và các khóa học học nâng
cao trong 15 chủ đề Giáo viên và các quản trị viên
phát triển một “gia đình giáo dục” của giáo viên
hướng dẫn, bạn cùng lớp và người dạy kèm cho mỗi
Rincon Ranger để cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm
trong thời gian ở trung học.
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•

Rincon chia sẻ một khuôn viên với Đại
học Trung Học , có nghĩa là sinh viên của
cả hai trường hòa nhập trong nhà ăn, thư
viện, trên các đội thể thao và các hoạt động
câu lạc bộ.

•

Giáo viên và các quản trị viên là mỗi gia
sư cho năm học sinh.

•

Rincon có bốn phòng thí nghiệm máy tính
và 28 máy tính trên bánh xe (bò) mà tất cả
có thể được cuộn vào một lớp học để tạo
ra một phòng thí nghiệm máy tính tạm
thời

•

Rincon có khoảng 70 câu lạc bộ.

•

Rincon có bộ phận phát triển ngôn ngữ
tiếng Anh lớn trong số các trường trung
học của TUSD.

Bạn có biết?
Rincon có một quả bom nơi trú ẩn Chiến
tranh Lạnh với K-Khẩu phần lương thực.

TUSD Catalog of Schools
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Sabino High School
5000 N. Bowes Road • (520) 584-7700

S

abino đã duy trì ở cấp độ “A” trong 12 năm
liên tiếp và đã dành riêng cho nhân viên
chuẩn bị cho sinh viên một kinh nghiệm học
đại học thế kỷ 21 và lực lượng lao động tiếp theo.
Nhà trường cung cấp một chương trình giảng dạy
học thuật vững chắc bao gồm các khóa học danh
dự và vị trí tiên tiến và lớp kép ghi danh qua Pima
Community College và Đại học Arizona.

Bạn có biết?
Sinh viên tốt nghiệp để có một kế
hoạch: Nếu họ chọn không đi học đại
học, tranh thủ nhất trong quân đội
hoặc ghi danh vào một chương trình
hướng nghiệp được chứng nhận.

•

Sabino là một trong 6 phần trăm nhóm
đầu của tất cả các trường trung học Mỹ,
theo US News & World Report.

•

Sabino là một toàn cầu và Trường
Nghiên cứu Quốc tế chuẩn bị cho sinh
viên những kỹ năng cạnh tranh nơi làm
việc quốc tế.

•

Trường có tổ chức PTSA lớn nhất miền
Nam Arizona.

•

Sabino có một chương trình liên trường
mạnh mẽ với đội lưu niên trong năm
trong bóng đá, ban nhạc, bóng rổ, bóng
chày, bóng mềm và bóng đá nữ.

•

Sinh viên tốt nghiệp mỗi năm đăng ký
hơn 100 trường đại học trên cả nước,
bao gồm cả MIT, Yale, Rutgers
và West Point.

www.tusd1.org
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Sabino thu hút sinh viên từ tất cả các phần của
thành phố và chỉ các trường trung học công lập ở
Arizona nhận National Blue Ribbon của Bộ Trưởng
Giáo Dục Hoa Kỳ. Trường thường gửi hơn 90 phần
trăm học sinh tốt nghiệp của mình vào đại học,
và các lớp học của năm 2014 đã được cung cấp
$13.000.000 triệu học bổng.
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Sahuaro High School
545 N. Camino Seco • (520) 731-7100

S

ahuaro là một trường đa dạng mở rộng kỹ
năng học tập của học sinh, khuyến khích
tư duy toàn cầu và chuẩn bị cho sinh viên
đại học và nghề nghiệp. Tham gia vào các khóa
nâng cao và điển hình là thường cao tại Sahuaro,
và trường có một sự nghiệp mạnh mẽ và chương
trình giáo dục kỹ thuật.

HIGH SCHOOLS

Kỹ năng giao tiếp được phát triển thông qua
nhiều cơ hội ngoại khóa trong thể thao, câu lạc
bộ và nghệ thuật thị giác và biểu diễn. Sahuaro
Cougars có một ý thức mạnh mẽ của niềm tự hào
được nhìn thấy trong các hành lang, trong lớp
học, trên sân khấu và ngay trong thể thao.
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•

Sahuaro có một trong số ít các chương trình
đào tạo lái xe.

•

Cầu thủ bóng chày Alex Verdugo (Lớp 2014)
đã được soạn thảo bởi Los Angeles Dodgers.

•

Trường có mối quan hệ sâu sắc trong cộng
đồng Tucson. Cougar Foundation gây quỹ
học bổng cho sinh viên và cung cấp các
khoản tài trợ nhỏ cho giáo viên.

•

Chương trình nghề nghiệp Công nghệ Giáo
dục của nhà trường cung cấp các lớp học
trong nghệ thuật ẩm thực, khách sạn, ô tô,
nhiếp ảnh kỹ thuật số và các lĩnh vực khác.

•

Sahuaro đã được trao giải Giám Đốc Cup,
và được công nhận xuất sắc trong chương
trình thể thao, trong năm 2012-2013 và
2013-2014.

Bạn có biết?
Phòng tập thể dục Sahuaro được đặt tên cho Dick
McConnell, người huấn luyện bóng rổ cho 39
năm tại trường. Ông điều hành một trại hè trong
phòng tập thể dục mà cho các em trai và các em
gái quan tâm đến chơi game.
TUSD Catalog of Schools

www.tusd1.org/sahuaro/
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Santa Rita High School
3951 S. Pantano Road • (520) 731-7500

S

Giáo viên cộng tác và phối hợp với nhau để
sinh viên tìm thấy các chủ đề tương tự trên toàn
ngành. Santa Rita cũng đang làm việc với các
doanh nghiệp để tạo ra một đường ống dẫn cho
học sinh tốt nghiệp và di chuyển trực tiếp vào
công việc. Trường cung cấp một loạt các môn
tự chọn, các câu lạc bộ và các hoạt động ngoại
khóa bao gồm biểu diễn và nghệ thuật thị giác,
và môn thể thao như bóng đá, bóng chày, bóng
rổ, golf, bơi lội và nhiều hơn nữa.

•

Santa Rita khuyến khích học sinh được tham
gia với các đối tác kinh doanh và cộng đồng.

•

Trường nhấn mạnh học tập dựa trên dự án
với các ứng dụng thực tế.

•

Pima Community College cung cấp tiếng
Anh và khoa học các lớp học cho học sinh
lớp 11 và 12.

•

Santa Rita có một cơ sở JTED trong khuôn
viên trường cho các công nghệ đa phương
tiện và nghệ thuật ẩm thực, với hai nhà bếp
thương mại và trung tâm đại tiệc.

•

Thế kỷ 21 Trung tâm học tập cộng đồng
chương trình sau giờ học được mở cửa cho
sinh viên, phụ huynh và cộng đồng tham gia
vào các chương trình và phát triển kỹ năng
trong một loạt các chủ đề

Bạn có biết?
Santa Rita là một trong số ít các trường TUSD có
kết nối Internet không dây toàn diện.

www.tusd1.org

www.tusd1.org/santarita/
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anta Rita là tập trung vào việc chuẩn bị cho
sinh viên đại học và nghề nghiệp. Khóa
học nâng cao Vị trí có sẵn, và nhà trường
có một nghề nghiệp mạnh mẽ và chương trình
giáo dục kỹ thuật giúp học sinh đào tạo cho
công ăn việc làm.
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Tucson High Magnet School

Du hành vũ trụ Frank Borman, ông
trùm kinh doanh Karl Eller, ca sĩ /
diễn viên Bob Nolan và Fred Enke, là

400 N. 2nd Ave. • (520) 225-5000

T

ucson cao là một trường với các chương trình khoa học tự
nhiên và nghệ thuật thị giác và biểu diễn. Trường có một
mối quan hệ tích cực gần với Đại học Arizona. Một số lớp
học được giảng dạy bởi các giáo sư trường đại học,
và một số các lớp học khoa học tham quan
các trường đại học cho kinh nghiệm học
tập đích thực.

những cựu sinh viên của Đại học của
HLV bóng rổ Arizona, đã từng tham
dự ở Tucson.

Trường là trường trung học lâu đời
nhất của huyện; hội trường của nó
đang chìm ngập trong lịch sử, và
nhà trường có một ý thức mạnh mẽ
của niềm tự hào của cộng đồng, với
các cựu sinh viên tự hào tài trợ các
trường học và thể thao Badger màu đỏ
và trắng.

HIGH SCHOOLS

Ngoài các chương trình thu hút , Tucson có
nghề nghiệp và hướng dẫn kỹ thuật bao gồm các lớp
học trong hàn, cơ khí tự động, phương tiện truyền thông kỹ thuật
số và nhiều hơn nữa. Tucson có các chương trình liên trường
mạnh mẽ và các câu lạc bộ thu hút khác.
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•

Tucson là trường TUSD với hai chương
trình thu hút.

•

Tucson cung cấp hướng dẫn trong hàn,
gia công, tự động, kế toán, thiết kế đồ họa,
truyền thông kỹ thuật số và Sinh học đổi
mới.

•

Trong Liên hoan phim Arizona, đạo diễn
đến trường để nói chuyện với sinh viên
quay phim và truyền hình.

TUSD Catalog of Schools

www.tusd1.org/tucson/
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University High School
421 N. Arcadia Ave. • (520) 232-5900
rường đại học cao chia sẻ với Rincon trường
trung học và là một danh dự dành cho tất cả
sinh viên đáp ứng yêu cầu tối thiểu dựa trên
điểm trung bình lớp và kết quả thử nghiệm. Trường yêu
cầu học sinh để có một tối thiểu tám ở các khóa học
nâng cao, và nhiều hơn trong hai năm cuối cùng của họ.
Hầu hết sinh viên đi trực tiếp vào một trường đại học
bốn năm sau khi tốt nghiệp.

T

•

UHS được xếp hạng thứ bảy trường trung
học tốt nhất trong 2013-2014 của US News &
World Report.

•

Người cao niên đã được trao tặng hơn $34
Triệu Đô trong học bổng trong năm 20132014.

•

Trong 2013-2014, trường có 26 học giả Tây
Ban Nha Quốc gia.

Bạn có biết?
Đại học High School có một cuộc tranh luận hàng
năm nơi người tham gia cao cấp phân chia cho các
bên và cạnh tranh, và một quả bóng khai mạc được
tổ chức để kỷ niệm bên chiến thắng.
www.tusd1.org

www.tusd1.org/university/
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Học sinh tham gia bên ngoài lớp học thể thao, câu lạc
bộ và phục vụ cộng đồng. Ban nhạc Rincon / UHS là
một trong những nhóm lớn nhất trong tiểu bang, và đã
được đánh giá trong top trong Arizona là tốt. UHS cũng
có một nghệ thuật mạnh mẽ và chương trình khiêu vũ.
Thể thao và các hoạt động ngoại khóa khác được kết
hợp với Rincon của.
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Teenage Parent High School
(TAP)
102 N. Plumer • (520) 225-3250

T

rường Phụ Huynh thiếu niên trung học - được
thiết kế để hỗ trợ thanh thiếu niên mang thai và
cha mẹ trẻ khi họ tiếp tục học trung học. Trường
có bốn phòng cho trẻ và cung cấp tất cả các lớp học cần
thiết để hoàn thành một bằng tốt nghiệp trung
học Arizona.
Nhà trường cũng cung cấp các khóa học phục hồi điểm
và hỗ trợ bổ sung trong môn toán và đọc để giúp học
sinh đáp ứng yêu cầu và thông qua đánh giá của nhà
nước. TrườngPhụ Huynh thiếu niên trung học cũng có
thể giúp học sinh đảm bảo các dịch vụ cộng đồng cần bao
gồm thông tin y tế và hỗ trợ, tã, dịch vụ WIC, hỗ
trợ cho con bú, thai sản và quần áo trẻ em, tư vấn và
nhiều hơn nữa.

•

Ngoài ra cho tất cả các khóa học cốt
lõi cần thiết để tốt nghiệp trung học,
các trường học cung cấp một chương
trình tự chọn JTED tập trung vào
giáo dục mầm non.

•

TAP nhân viên có kiến thức về sức
khỏe bên ngoài, cảm xúc xã hội, nhà
ở và các dịch vụ kinh tế.

•

Tất cả học sinh TAP được yêu cầu
phải làm việc trong một trong bốn
vườn , và họ nhận được tín dụng cho
công việc đó.

•

Các vườn được thiết kế để chăm sóc
cho trẻ sơ sinh 2 tuần tuổi đến 18

CÁC TRƯỜNG KHÁC

tháng và cố vấn cho sinh viên trong
các hoạt động TAP nuôi dạy con cái
tốt nhất.
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•

Học sinh tốt nghiệp thường mang
đứa con của mình trong dịp tham dự
buổi lễ phát bằng.

Bạn có biết?
Phụ huynh thiếu niên Trung học
đăng ký học viên mới mỗi quý dựa trên
nhu cầu của học sinh hoặc
thai phụ huynh mới.

TUSD Catalog of Schools

www.tusd1.org/tapp/
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Project MORE
440 S. Park Ave. • (520) 225-2600

Giáo viên làm việc với các sinh viên với một tốc độ
chóng mặt để giúp họ điền vào những khoảng trống
hoặc thiếu sót trong học tập, hoàn thành giáo dục
trung học và chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp.

•

Nhà trường cung cấp lịch trình
linh hoạt, với các lớp học được
cung cấp vào đầu buổi tối.

•

Class 2014 đã được cung cấp một
kết hợp $ 300,000 ngàn học bổng
cung cấp.

•

Cuối tuần Học viện dự án THÊM
cho phép bất kỳ học sinh trung học
TUSD để bù đắp cho các khoản tín
dụng bị mất, cải thiện một lớp đi
qua hoặc tạm ứng trong các khoản
tín dụng.

Bạn có biết?
Dự án THÊM là trường trung học nhỏ
nhất của TUSD.

www.tusd1.org

www.tusd1.org/projectmore/
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D

ự ánvTHÊM là một trường trung học thay
thế toàn diện cho các sinh viên phải đối mặt
với những thách thức bên ngoài trong việc
cấp bằng tốt nghiệp tại một trường trung học truyền
thống. Trường có một thực đơn thay đổi liên tục của
các dịch vụ lớp học để phù hợp nhất với nhu cầu của
các sinh viên theo học tại bất kỳ thời điểm nào.
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AGAVE Middle and High
School/GradLink 2

3645 E. Pima St. • (520) 232-8600

A

GAVE Middle and High School and
GradLink 2 provide online education
alternatives for middle and high school
students. AGAVE serves students in grades six
through 12. At the high school level, the program gives
online access to a complete curriculum of 154 courses,
and students may complete courses at their desired
pace.

CÁC TRƯỜNG TRÊN TRANG MẠNG

GradLink 2 provides online courses for students ages
17 to 21 who have at least 15 credits toward
graduation. The program is designed to give students
extra help for the final push to graduation.

72

•

AGAVE and GradLink 2 use three
online curriculum providers:
Aventa, Plato and Edgenuity.

•

On-demand education is available
24/7 and 365 days a year.

•

Online courses allow students to
get ahead or to make up credits.

Bạn có biết?
Each year, the district holds
a commencement ceremony for students
who complete their diplomas online.

TUSD Catalog of Schools

www.tusd1.org/agave • www.tusd1.org/gradlink2/
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TUSD’s I-Zone Schools
Catalina High School
Cavett Elementary
Johnson Primary
Lawrence 3-8 School
Mission View
Utterback Magnet

Innovation Zone

Educate • Inspire • Collaborate
TUSD has partnered with University of Virginia and the AZ Department of Education to implement
the successful Transformation Model developed by the University of Virginia for six schools in
the District. The program will focus on building the capacity necessary to initiate and support
transformational change.

Our purpose is to provide an opportunity for six campuses to take the lead in becoming
models of high performance through innovative and sustainable practices. Lessons learned from this
experience will help guide and influence school improvement practices throughout the district.
Our vision is for all students who enter these schools to receive a standards-focused

curriculum that enhances the unique qualities of each learner and assures that all students attain the
essential knowledge, skills, and dispositions necessary to move to the next grade level and stay on
track for college and career readiness.

Our mission is to provide unique and specialized service within a coherent system of support

that provides differentiated services to six schools. These schools will be engaged in intentional and
substantial practices in order to build the internal capacity necessary to support and to sustain rapid
and substantial student improvement.

www.tusd1.org

II - 72, p. 73
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AGAVE Middle and High School/
GradLink 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
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Adelita S. Grijalva

President
adelitagrijalva@gmail.com
Term expires: 12/31/2018

Kristel Ann Foster

Clerk
kristel.foster@tusd1.org
Term expires: 12/31/2016

Michael Hicks

michael.hicks@tusd1.org
Term expires: 12/31/2018

Cam Juárez

boardmemberjuarez@gmail.com
Term expires: 12/31/2016

Dr. Mark Stegeman

markwstegeman@gmail.com
Term expires: 12/31/2016

Notice of Nondiscrimination
Tucson Unified School District is committed to a policy of nondiscrimination
based on disability, race, color, religion/religious beliefs, sex, sexual
orientation, gender identity or expression, age, or national origin. This policy
will prevail in all matters concerning Governing Board, District employees,
students, the public, educational programs and services, and individuals with
whom the Board does business.
Inquiries concerningTitle VI,Title VII,Title IX, Section 504, andAmericans With
Disabilities Act may be referred to EEO Compliance Officer, 1010 East 10th
Street,Tucson,Arizona 85719, (520) 225-6444, or to the Office for Civil Rights,
U.S.DepartmentofEducation,CesarE.ChavezMemorialBuilding,1244Speer
Boulevard, Suite 310, Denver, Colorado 80204-3582.

www.tusd1.org

Contacts
Information Desk
225-6000
Governing Board
225-6070
Superintendent
225-6060
African American Student Services
584-7500
Asian Pacific American
Student Services
232-8614
Career and Technical Education
225-4652
Child Find Preschool Program
232-7034
Educational Enrichment Foundation
325-8688
Exceptional Education
225-6610
Fine and Performing Arts / OMA
225-4900
Food Services
225-4700
Gifted and Talented Ed. (GATE)
225-1310
Grants and Federal Programs
225-6290
Guidance and Counseling
225-6211
Human Resources
225-6035
Interscholastics
232-8650
Language Acquisition
225-4600
Magnet Schools
225-6707
Mexican American Student Services
225-3880
Native American Student Services
908-3905
Operations
225-4912
Parent Teacher Association
800-992-0112
Refugee Services
232-8614
School Community Partnership
Council (SCPC)
225-6070
School Community Services
225-6400
School Safety
584-7676
Student Services
225-6294
Transportation
225-4800
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TUCSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT
P.O. BOX 40400
1010 E. 10th Street
Tucson, Arizona 85717-0400

Looking for affordable,
high-quality childcare?

Check out our ad inside, then call to schedule
a tour at one of our two locations:

Rates

as low as

$

440
per month **

Eastside - Schumaker Center - (520) 731-5200
(Pantano and Broadway area)

ENROLL YOUR
CHILD NOW

Westside - Brichta Center - (520) 225-1100
(Speedway and Silverbell area)
**Special employee or partner rates may be available

For complete information including rates, programs, photos and videos, visit us online at

www.tusd1.org/EarlyLearningCenter
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