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Giải thưởng & Danh dự: Học sinh năm thứ tư 
Trường Lincoln được chọn là Nhà báo Học sinh của 
năm 

Sagarika Ramachandran, học sinh lớp 12 của Trường Trung Học Lincoln đã được chọn là người 
thắng Giải thưởng Nhà báo của Năm của Học sinh Oregon. Sagarika, người giữ chức tổng biên 
tập tờ báo học sinh Lincoln, the Cardinal Times, đã trở thành nhà báo đầu tiên từ một trường 
PPS thắng được giải thưởng, bắt đầu từ năm 2005. 

Giải thưởng được đồng tài trợ bởi Hiệp hội Giáo dục Báo chí Oregon và Hiệp hội Giáo dục Báo 
chí Tây Bắc. Các thí sinh được đánh giá ở 11 hạng mục. Thắng giải thưởng này, Sagarika đủ điều 
kiện cho Giải thưởng Nhà báo Quốc gia của năm. 

Vô địch Spelling Bee (thi đánh vần): Agatha Chang, học sinh lớp 7 tại Trường Winterhaven K-8, 
đã thắng giải thi đánh vần Pamplin Media Group Regional Spelling Bee tại Nhà hát Hollywood. 
Agatha đã đánh vần đúng chữ “Persian” trong vòng chung kết để đánh bại 43 học sinh khác từ 
khu vực Portland và giành một vị trí trong Cuộc thi đánh vần Quốc gia Scripps National Spelling 
Bee sẽ được tổ chức vào Tháng 5 tại Washington, D.C.  

Ba học sinh PPS khác đã thi đấu trong sự kiện này: học sinh lớp bảy Jackson Morris của Trường 
ACCESS, học sinh lớp bảy Scarlet Hasseries của Trường da Vinci và học sinh lớp bảy Abdullah Al-
Jilani của Trường Jackson. 

Cuộc thi đấu Sách vở: Bốn trường tiểu học PPS sẽ cử các đội tham gia cuộc thi Oregon Battle of 
the Books sau khi họ thắng trong các cuộc thi khu vực trong tháng này. Các đội từ James John, 
Rieke, Abernathy và Duniway sẽ thi đấu tại sự kiện của tiểu bang vào Thứ Bảy, Ngày 6 Tháng 4 
tại Trường Đại Học Cộng Đồng Chemeketa ở Salem. 

Các đội đó đã phải trải qua một số bước để được thi đua giải tiểu bang, bắt đầu bằng việc thắng 
trong các cuộc thi ở trường để đủ điều kiện tham gia khu vực, được tổ chức tại bốn địa điểm và 
gồm có 85 trường, trong đó có 49 trường từ PPS. Các đội phải đọc 16 cuốn sách được chọn (xem 
tên các cuốn sách see the list of titles) trước mỗi cuộc thi, sau đó hợp tác trả lời các câu hỏi. 

Cầu thủ Trường Grant thắng giải thưởng bóng rổ tiểu bang: Aaron Deloney, học sinh lớp 12 
Trường Trung Học Grant đã được chọn là Cầu thủ Xuất sắc Nhất năm của Oregon trong môn 
bóng rổ nam. Deloney, người được bầu chọn là Cầu thủ Xuất sắc Nhất Năm của Portland 
Interscholastic League, ghi trung bình 26 điểm trong mùa giải này khi giúp đội Generals giành 
chức vô địch PIL và kết thúc ở vị trí thứ tư tại giải đấu tiểu bang hạng 6A. 

Giải thưởng Gatorade vinh danh cầu thủ cho sự xuất sắc thể thao cùng với thành tích học tập và 
tính cách tốt. 

https://www.oregonbattleofthebooks.org/2018-2019-obob-book-titles/
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Các đội PIL giành được danh hiệu học tập: Ba đội thể thao PIL đã đứng số 1 trong bảng phân 
loại của họ trong các đội OSAA OnPoint Community Credit Union Academic All-State cho mùa 
đông. 

Các đội được xếp hạng trong mỗi phân loại theo GPA. Đội bóng rổ nam Lincoln (3.77 GPA), đội 
bơi nam Grant (3.88) và đội đấu vật Cleveland (3.58) đều kết thúc với điểm GPA cao nhất trong 
môn thể thao của họ trong số các trường hạng 6A. Ngoài ra, Lincoln đã đứng đầu trong số tất cả 
các đội dance/drill, một hoạt động cạnh tranh do OSAA tài trợ. 

Một số đội PIL khác đã hoàn thành trong top 10 trong hạng 6A trong các môn thể thao của họ. 
Một danh sách đầy đủ có sẵn tại osaa.org/awards. 

 

http://www.osaa.org/awards

	Giải thưởng & Danh dự: Học sinh năm thứ tư Trường Lincoln được chọn là Nhà báo Học sinh của năm

