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Các Tác Phẩm Nghệ Thuật và Biểu Diễn của Học 
Sinh PPS sẽ Được Trình Diễn qua hai Sự Kiện 
Ngày 3 Tháng 6 Năm 2021 
 
Kính gửi các Gia đình và Nhân viên PPS, 
 
Sau khi hoàn tất năm học đặc biệt này, chúng tôi muốn giới thiệu hai sự kiện do ban Nghệ thuật 
Hội Hoạ & Biểu diễn của PPS tổ chức để giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật và màn trình diễn do 
các em học sinh Sở Học Chánh sáng tạo. 
 
HeART of Portland: Triển lãm các tác phẩm nghệ thuật hàng năm của chúng tôi hiện sẵn sàng để 
mọi người xem trực tiếp và trực tuyến. Hơn 200 học sinh PPS đã chia sẻ các tác phẩm được 
hướng dẫn theo chủ đề "Bưu thiếp gởi Trái đất", được truyền cảm hứng từ tác phẩm của Ansel 
Adams, nhà nhiếp ảnh nổi tiếng người Mỹ. Các tác phẩm này đang được trưng bày từ Ngày 1 
Tháng 6 đến Ngày 30 Tháng 6 trong cửa hàng quà tặng của Bảo tàng Nghệ thuật Portland cùng 
với các tác phẩm của Ansel Adams. 
 
Các tác phẩm nghệ thuật của PPS có thể xem miễn phí qua cửa sổ cửa hàng quà tặng (bên ngoài 
viện bảo tàng ở sân chính), và khách cũng có thể vào bên trong để xem kỹ hơn với vé tham quan 
triển lãm Adams.Tất cả học sinh từ 18 tuổi trở xuống được vào cửa miễn phí, nhưng cần phải 
đặt vé trước. Xin xem trang web của Bảo tàng Nghệ thuật Portland Portland Art Museum 
website để mua / đặt vé và xem ngày giờ được cập nhật, cũng như thông tin các yêu cầu về đeo 
khẩu trang và giới hạn số người.   
 
Các tác phẩm của học sinh cũng có sẵn để xem trực tuyến. Để xem trên điện thoại, quý vị scan 
mã số QR code có trên tờ thông tin (hoặc ở phần cuối thông tin này), hay để xem trên máy tính, 
nhấn trực tiếp vào trang này online display. Quý vị cũng có thể xem các tác phẩm của học sinh 
được chọn từ nhiều trường trong PPS qua  một cuộc triển lãm đặc biệt trực tuyến trong suốt 
Tháng 6 tại  www.ppsartgallery.com.  
 
Chương Trình Biểu Diễn Mùa xuân: Các nghệ sĩ biểu diễn của sở học chánh sẽ tham gia cùng các 
họa sĩ cho một buổi giới thiệu trực tuyến vào thứ Năm, Ngày 10 Tháng 6, bắt đầu từ 7 giờ tối. 
Spring Showcase sẽ giới thiệu các học sinh PPS trong các buổi biểu diễn khiêu vũ, âm nhạc và sân 
khấu, cũng như các tiết mục nghệ thuật hội hoạ từ các khu phố trong sở học chánh. 
 
Buổi trình diễn này sẽ có thể xem trên trang PPS YouTube page và Facebook page. Và cũng sẽ có 
sẵn để xem sau đó trên trang PPS YouTube page. 
 
Trong quá khứ, hai sự kiện này là một phần của một sự kiện trực tiếp lớn, chương trình phục vụ 
đóng vai trò là người mở màn sôi động cho HeART of Portland và chúng tôi hy vọng sẽ quay trở 
lại định dạng đó vào năm tới. Nhưng ngay cả với những thay đổi trong đại dịch, một điều vẫn 
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không đổi: năng lượng nghệ thuật dồi dào trong học sinh PPS. Chúng tôi khuyến khích quý vị 
tham gia một hoặc cả hai sự kiện này để xem điều đó đúng như thế nào. 
 
Nghệ Thuật Biểu Diễn & Hội Hoạ PPS 

 


