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Giải thưởng và danh dự: Giáo viên Cố vấn được 
vinh danh cho công việc làm tại Trường Franklin 

Cô Raquel Laiz có một công việc mới với Sở Học Chánh Portland trong năm học này, nhưng cô đã 
được vinh danh vì công việc của cô tại một vị trí trước đây trong sở học chánh. Cô Laiz là một 
trong chín giáo viên cố vấn trên toàn quốc thắng giải thưởng Giáo Viên Cố vấn Thay đổi Cuộc 
sống (Counselors That Change Lives Award). 

Giải thưởng được trao bởi College That Save Lives, một tổ chức "dành riêng cho sự tiến bộ và hỗ 
trợ quá trình lấy học sinh làm trọng tâm khi giúp học sinh tìm kiếm chọn lựa trường đại học". Cô 
Laiz được vinh danh vì công việc của cô tại Trường Trung Học Franklin, nơi cô làm giáo viên cố 
vấn trong 13 năm, tám năm cuối cùng là giáo viên cố vấn đại học và nghề nghiệp. 

"Cách tiếp cận năng động, cá nhân hóa của cô ấy đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong đời sống của 
các học sinh," thông báo của CTSL cho biết. 

Cô Laiz đã chuyển sang một công việc mới trong văn phòng trung tâm với tư cách là một nhà 
phân tích hoạt động kinh doanh với Ban Chuẩn bị Sẵn sàng cho Đại học và Nghề nghiệp. Trong 
vai trò mới của mình, cô Laiz hỗ trợ và phát triển các chương trình để giúp các học sinh toàn sở 
học chánh chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp. 

Diễn viên Madison làm nên lịch sử: Eli Rose-White trở thành học sinh Trường Trung Học 
Madison đầu tiên sau hơn 20 năm lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Diễn xuất Thespian Khu vực 
Oregon được tổ chức vào đầu tháng này tại Trường Trung Học Liberty ở Hillsboro. 

Rose-White, học sinh năm thứ hai, đã gây ấn tượng với ba nhóm giám khảo trong hạng mục 
người mới tham gia diễn xuất một mình để lọt vào vòng chung kết, giúp anh ta được tham gia 
trong cuộc thi quốc gia vào Tháng 6 tại Thành phố Lincoln, Tiểu bang Nebraska. Giáo viên sân 
khấu Madison, Zena, nói kỳ công này đặc biệt ấn tượng vì anh ta cạnh tranh với những học sinh 
được huấn luyện riêng, điều mà Rose-White không có được. 

Cũng từ PPS, Jaime Field từ Grant được vào vòng loại trong hạng mục diễn viên lão luyện diễn 
xuất một mình. Điều đó mang lại cho cô một vị trí trong buổi Diễn Xuất Thử Tiểu Bang ở Salem 
vào Tháng Tư. 

Các họa sĩ vẽ tranh  biếm họa Trường Lincoln nhận được giải thưởng trong cuộc thi quốc gia: 
Hai họa sĩ vẽ tranh biếm họa từ Trường Trung Học Lincoln nhận được giải thưởng trong Cuộc thi 
New York Times Student Editorial Cartoon Contest. 

Học sinh năm nhất Hadley Steele là người về nhì cho tác phẩm dự thi của cô có tên là “Lettuce 
more deadly than guns.” 

Học sinh năm thứ hai Jade Hall được giải danh dự cho tác phẩm không tên của cô untitled piece 
on school shootings.  
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