
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Giải thưởng & Danh dự: Các học sinh trung cấp PPS 
đạt được nhiều danh dự tại hội chợ khoa học 

Sáu dự án của học sinh trong Sở Học Chánh Portland đã được đề cử cho Broadcom MASTERS, 
cuộc thi khoa học và kỹ thuật hàng đầu của quốc gia dành cho các học sinh trung cấp, như một 
phần của Giải thưởng Khoa học Intel Trường Trung Cấp Vùng Tây Bắc tại Đại học Portland State. 

Hai dự án của các sinh Trường Robert Gray đã được đề cử: học sinh Maia Schabel cho dự án có 
tên là “The Sky is a Rainbow,”và Ethan Kibbee cho dự án “Air Resistance Between Model Cars.” 
Hai dự án khác cũng được đề cử từ Trường ACCESS Academy at Lane:  đội của Alexander 
Vassilev và Austin Yan cho dự án “Microwave Radiation and Plant Development,”và Gabriel 
Fromm cho dự án “Static Friction of Bouldering Shoe Rubber.” 

Cũng được đề cử là Stella Gibbons của Trường Winterhaven cho dự án “Will the Temperature 
Affect the Acidity of Water with a Dissolved Gas?” và Bronwyn Allabastro và Zoe Vanderwall của 
Trường Hosford cho dự án “Effects of Water Quality on the Biodiversity and Breeding Success of 
Aquatic Amphibians.” 

Các dự án sẽ được đệ trình để xem xét, với các đề cử giảm xuống 300 dư án vào Ngày 4 Tháng 9, 
các dự án được vào vòng chung kết sẽ được công bố vào Ngày 18 Tháng 9, và một cuộc thi 
chung kết được tổ chức vào Ngày 25-26  Tháng 10. Cuộc thi quốc gia bao gồm giải thưởng hàng 
đầu trị giá 25.000 đô la. 

Một số dự án khác từ các học sinh PPS đã được trao giải thưởng đặc biệt tại sự kiện NWSE:  

• Từ ACCESS, Naomi Fertig, đã thắng ở hai hạng mục - Dự án Xuất sắc trong Triển lãm 
Khoa học Khí quyển và Dự án Xuất sắc Khoa học Địa chất; Jake Yun và Ely Cickyham cho 
Xuất sắc Hải quân về Khoa học và Kỹ thuật; Catch Kemmerer cho Dự án Xuất sắc Khoa 
học hoặc Kỹ thuật; và Malia Lee và Elizabeth Wickline cho Giải thưởng Nước Xuất sắc. 

• Từ Winterhaven, Stella Gibbons thắng Dự án Xuất sắc Khoa học Địa chất; Grace Breger 
cho dự án Lấy nhịp đập của hành tinh; và Esme Illing cho Dự án Xuất sắc về Chất lượng 
Nước. 

• Finn Suchara của Trường Robert Gray thắng Giải thưởng đặc biệt của IEEE. 
• Francis Vowels và Joseph Moylan của Trường Bridlemile thắng Dự án Xuất sắc của một 

Học sinh Lớp 5. 

Một số học sinh PPS khác thắng các giải thưởng thể loại. Để xem những người thắng trong các 
thể loại, xem danh sách Giải thưởng tại NWSE Middle School Awards list. 

http://www.nwse.org/?q=node/448
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Sự kiện này được tổ chức tại cùng địa điểm và thời gian với Triển lãm Khoa học Intel NWSE dành 
cho các học sinh trung học. Cuộc thi ở trung học đã hoàn tất đội Oregon sẽ đại diện cho tiểu 
bang tại Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế Intel tại Phoenix, Ariz. vào tháng tới. Hai học sinh 
PPS đã giành được vị trí trong đội: Tyler Mapes của Trường Franklin với một dự án có tên là 
“Calculus of a Rocket Launch,” và Natalie Wang của  Trường Lincoln cho dự án “Characterization 
of the Role of Catalases in Hydroxyurea Toxicity.” 

Giáo viên Trường Wilson được vinh danh: Giáo viên Trường Trung Học Wilson Jamie Suehiro là 
một trong bốn giáo viên thắng Giải thưởng Văn học nổi tiếng, vinh danh các nhà giáo dục khu 
vực Portland thể hiện cam kết xuất sắc về văn học 

Suehiro dạy tiếng Anh, và là trưởng khoa Anh văn,  giáo viên chính và điều phối viên AVID tại 
Wilson. Cô sẽ nhận được giải thưởng vào Ngày 8 Tháng 5 tại một buổi lễ tại Trường Trung Cấp 
Parkrose. Giải thưởng dành cho các giáo viên ở các quận Multnomah và Clackamas, và các sở 
học chánh Beaverton, Sherwood và Tigard-Tualatin. 

Suehiro được đề cử bởi giáo viên tiếng Anh Trường Wilson, Jaydra Johnson, người trong lá thư 
đề cử của cô đã viết về sự lãnh đạo và sự rộng lượng chuyên nghiệp của cô Suehiro, khả năng 
thu hút học sinh trong các văn bản phức tạp và cam kết về sự đa dạng. 

“Với cả tấm lòng và chắc chắn tôi đề cử cô ấy cho giải thưởng năm nay,” cô Johnson đã viết. “Cô 
ấy chắc chắn là một giáo viên nâng cao và ủng hộ văn học ở tất cả các mức độ trong hệ thống 
giáo dục của chúng tôi.” 

West Sylvan giành chiến thắng ở tiểu bang: Đội khiêu vũ Trường West Sylvan đã giành chức vô 
địch tiểu bang trong phân khu trường trung cấp tại cuộc thi các trường trung cấp gần đây tại 
Trường Trung Học Woodburn. 

Đội, được huấn luyện và biên đạo bởi Jasmin Calvilllo-Ruelas, Keeley Driscoll và Kerry Driscoll, đã 
giành chức vô địch tiểu bang lần thứ 11 kể từ năm 2004 
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