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Giải thưởng & Danh dự: Học sinh Roosevelt được 
vinh danh là tình nguyện viên trẻ hàng đầu ở 
Oregon; các học sinh giỏi về địa lý, toán 
Học sinh năm thứ tư Kaiya Laguardia của Trường Trung Học Roosevelt, được vinh danh là một 
trong hai tình nguyện viên trẻ hàng đầu của Oregon năm 2020 bởi  Prudential Spirit of 
Community Awards, một chương trình toàn quốc tôn vinh những người trẻ tuổi có những hành 
động tình nguyện xuất sắc.  

Kaiya và một người được vinh danh khác của tiểu bang khác đã nhận được giải thưởng $1.000 
và chuyến đi được trả toàn bộ chi phí vào Tháng Năm tới Washington, DC, để tham gia cùng các 
người được vinh danh từ các tiểu bang khác trong bốn ngày với các sự kiện và cơ hội được vinh 
danh là một trong 10 tình nguyện viên trẻ hàng đầu trên toàn quốc. 

Kaiya, có người mẹ sinh ra trên đảo Okinawa ở Nhật Bản, đã sản xuất một bộ phim tài liệu để 
nâng cao nhận thức về kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự ở Okinawa và sự phản đối của người 
dân bản địa Uchinanchu lo sợ sự tổn hại lớn cho đại dương xinh đẹp của họ. 

Kaiya đã bán bánh quy để tài trợ cho dự án, sau đó dành nhiều tuần ở Okinawa để quay cảnh và 
thực hiện các cuộc phỏng vấn. Cô đã chỉnh sửa bộ phim khi trở lại Portland trong phòng thí 
nghiệm máy tính của Roosevelt thành sản phẩm hoàn chỉnh, có tên là Kho Tàng của Đảo của 
Chúng Tôi “Our Island’s Treasure.” Bộ phim đã phục vụ để nâng cao nhận thức về tiềm năng 
thảm họa môi trường và là một trong những bộ phim do học sinh thực hiện được trình chiếu tại 
inaugural Best of PPS Film Festival vào Tháng 9. 

(Xem phim Kho Tàng Của Đảo Của Chúng Tôi Watch “Our Island’s Treasure”)   

Một học sinh PPS khác, Elliot Shin, học sinh năm thứ tư của Trường Trung Học Lincoln, là một 
người vào chung kết  giải thưởng Prudential. Elliot đã được vinh danh vì đã sáng lập và điều 
hành Olivenbaum, một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dạy học kèm và âm nhạc cho những 
người tị nạn trong khu vực Portland. 

Các học sinh ACCESS, Sellwood xuất sắc trong cuộc thi toán: Các đội từ Học viện ACCESS và 
Trường Trung Cấp Sellwood về nhất và nhì, trong cuộc thi toán MathCounts Competition Series 
dành cho các học sinh trung cấp tổ chức tại Mentor Graphics ở Wilsonsville. 

Sage Moriyama, một học sinh lớp sáu tại ACCESS, đã đoạt giải nhất trong cuộc thi cá nhân và ở 
trong đội bốn học sinh của trường đã thắng trong cuộc thi đồng đội. Sage được cùng tham gia 
bởi các học sinh lớp tám Theodore Miranda-Zellnik và Max Rose-Innes, và học sinh lớp sáu 
Manu Isaacs. 

https://www.nasdaq.com/press-release/oregons-top-youth-volunteers-of-2020-selected-by-national-program-2020-02-04
https://www.nasdaq.com/press-release/oregons-top-youth-volunteers-of-2020-selected-by-national-program-2020-02-04
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Sage và Manu nằm trong số bốn học sinh ACCESS tiến vào cuộc thi cấp tiểu bang, cùng với học 
sinh lớp tám Angela Zhang và Alex Vassilev. Đội ACCESS được huấn luyện bởi giáo viên toán học 
Amy Mackinnon và giáo viên thực tập Yong Khang Chen 

Trường Sellwood đứng thứ hai trong cuộc thi đồng đội gồm các học sinh lớp tám Celia Leedy và 
Theodore Hildebrand-Faust, và các học sinh lớp bảy Alex Vennebush và Eli Vennebush. Alex 
Vennebush đứng thứ hai trong cuộc thi cá nhân. Đội Sellwood được huấn luyện bởi giáo viên 
toán học Linda White. 

Các học sinh chuẩn bị tranh đua danh hiệu tiểu bang về địa lý: Quý vị có thể trả lời những câu 
hỏi sau không: Trong số các quốc gia Moldova, Angola và Ireland, quốc gia nào không giáp Đại 
Tây Dương? Matterhorn nằm ở biên giới giữa Thụy Sĩ và nước nào khác? Minnesota và Vermont 
- tiểu bang nào nằm ở phía tây Hồ Huron? 

Chín học sinh trong Sở Học Chánh Portland đã trả lời khá đúng các câu hỏi này và các câu hỏi địa 
lý khác đủ để được dự thi trong cuộc thi Địa lý National Geographic GeoBee ở Oregon vào Thứ 
Sáu, Ngày 27 Tháng 3 tại Đại học Western Oregon ở Monmouth. 

Cuộc thi, dành cho các học sinh lớp 4-8, được tổ chức vào năm thứ 32. Bắt đầu với các cuộc thi ở 
trường, với 8.661 học sinh trở thành vô địch của trường trong khắp nước. Những học sinh thắng 
ở trường đã thi một bài kiểm tra trực tuyến để đủ điều kiện tiếp tục trong các cuộc thi đua của 
tiểu bang đã được thu nhỏ lại gồm 100 học sinh. Chín học sinh PPS hội đủ điều kiện thi đua giải 
tiểu bang Oregon là: 

• Corey Cohen, ACCESS Trường Vestal, lớp 4 
• Mason Wunderle, Trường ACCESS at Lane, lớp 8 
• Nathan Lauruhn, Trường Alameda, lớp 5 
• Johannes Toll, Trường West Sylvan, lớp 7 
• Calder Baker, Trường Robert Gray, lớp 7 
• Jasper Bohem, Trường Mt. Tabor, lớp 7 
• Harrison McDonell, Trường Sellwood, lớp 6 
• Paul Oellrich, Trường Vernon, lớp 8 
• Jefferson Furlong, Trường Winterhaven, lớp 7 

Các học sinh cạnh tranh giành giải thưởng hạng nhất trị giá $1.000 đô la, và một chỗ trong giải 
vô địch quốc gia sẽ được tổ chức vào Tháng 5 tại trụ sở Địa lý Quốc gia ở Washington, D.C. 

Giáo viên dạy khiêu vũ được vinh danh: Cô Oluyinka Parsons-Akinjiola, dạy khiêu vũ tại Trường 
Trung Cấp Harriet Tubman và Trường Faubion K-8, được Tổ chức Giáo dục Khiêu vũ Oregon vinh 
danh là Nhà giáo dục khiêu vũ xuất sắc của năm ở Oregon. Nghệ thuật và phương pháp dạy của 
cô pha trộn các điệu nhảy của Châu Phi, Châu Phi hải ngoại, khiêu vũ hiện đại và các vấn đề công 
bằng xã hội. 

Cô Parsons-Akinjiola đã nhận giải thưởng tại hội nghị thường niên ODEO ở Eugene vào tháng 
trước. 


