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Tin tức & Ghi chú: Các nhạc sĩ PPS nổi trội tại giải vô 
địch tiểu bang; các tình nguyện viên làm đẹp 
Trường Lent; các tin tức khác 

Ba nhạc sĩ của Sở học chánh Portland đã thắng trong các hạng mục thi đua của họ trong Giải Vô 
địch Độc tấu của Hiệp hội Giáo dục Âm nhạc Oregon gần đây tại Đại học Pacific ở Forest Grove. 

Hai nhạc sĩ từ Trường Grant đã thắng cho cuộc thi nhạc cụ của họ: Zoe Beyler cho timpani và 
Ben Price cho oboe. Randy Zhang của Trường Lincohn thắng trong cuộc thi viola. Beyler cũng 
đứng thứ hai trong hai nhạc cụ khác, mallets và orchestral snare. Zhang đứng thứ năm trong 
violin. 

Những nhạc sĩ khác của PPS được xếp vào 5 hạng đầu là Ursula Larson của Cleveland, hạng nhì, 
low clarinet; Sam Ellis, hạng ba, low clarinet; Taumaia Uili của Wilson, hạng ba, alto voice; 
Annika Phillips của Wilson, hạng tư, mezzo voice. 

Sáu đội PPS được xếp hạng tại Giải Vô địch Đồng diễn Tiểu bang, cũng được tổ chức tại Đại học 
Pacific. Ba đội đứng hạng nhì: đội Mixed Quarter của Trường Grant với ban hợp ca hỗn hợp nhỏ, 
đội Hooked on Harmonics  của Trường Grant với ban hợp ca têno/bass lớn, và đội WAVE của 
Trường Wilson với ban hợp ca hỗn hợp lớn. 

Ba đội PPS đứng thứ ba: đội Brass Quintet của Cleveland trong ban nhạc khí bằng đồng lớn, 
Viola Duo của Wilson trong ban nhạc đàn dây nhỏ và Chamber Ensemble của Wison trong ban 
nhạc đàn dây lớn. 

Các tình nguyện viên làm đẹp Trường Lent: Khoảng 350 nhân viên và các thành viên gia đình từ 
Comcast, cùng với các tình nguyện viên khác, các nhân viên và học sinh, đã hội tụ tại Trường 
Lent K-8 vào Thứ Bảy để giúp làm đẹp khuôn viên trường học ở Đông Nam Portland. 

Công việc này là một phần của Comcast Cares Day, sự kiện thường niên của công ty, trong đó 
các nhân viên tình nguyện tại các trường học và các tổ chức phi lợi nhuận khác. Tại Trường Lent, 
các tình nguyện viên đã sơn lại các đường trên sân chơi, sửa chữa sân bóng rổ, cải tiến phòng 
giáo viên và làm các công việc khác.  

Giám đốc Sở học chánh PPS Guadalupe Guerrero có mặt cùng với Hiệu trưởng Richard Smith và 
Dillion, linh vật của đội bóng chày Portland Pickles. 

Xem toàn bộ hình ảnh từ sự kiện tại Trường Lent See a full set of photos from the event at Lent 

https://corporate.comcast.com/caresday
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157708288747315
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Grant, Lincoln xếp hạng tại cuộc thi Hiến pháp toàn quốc: Hai đội trùm PPS trong cuộc thi Hiến 
pháp “We the People” có một sự thể hiện mạnh mẽ tại cuộc thi toàn quốc. Grant, đội đã giành 
được danh hiệu quốc gia năm ngoái, đứng thứ ba và Lincoln đứng thứ tư trong cuộc thi quốc gia 
national competition ở Washington, D.C. 

Grant đã đi đến cuộc thi quốc gia như một đội bất ngờ sau khi đứng thứ hai trong giải vô địch 
tiểu bang state championships vào Tháng Giêng. Lincoln, đội hầu hết là các học sinh năm thứ 
hai, đã giành được vị trí tự động của Oregon sau khi giành được danh hiệu tiểu bang. 

Grant đã thắng chức vô địch tiểu bang 12 lần và vô địch quốc gia bốn lần. Lincoln thắng chức vô 
địch tiểu bang 20 lần và sáu lần vô địch quốc gia. 

Giải thưởng Học viện Toàn Tiểu bang: Năm đội từ PPS đã đứng số 1 trong các môn thể thao của 
họ trong Giải thưởng Toàn tiểu bang về Học thuật OnPoint OSAA cho mùa xuân. Các giải thưởng 
công nhận các đội hàng đầu trong các môn thể thao và hoạt động khác nhau dựa trên điểm 
trung bình tích lũy. 

Trường Trung Học Grant có ba đội đứng số 1 trong số các đội cấp 6A: ban nhạc có điểm trung 
bình 3,95; ban hợp xướng có điểm 3,94; và đội softball có điểm 3,82. Ban hợp xướng cũng kết 
thúc với điểm trung bình hàng đầu trong số tất cả các phân loại. 

Đội diễn thuyết của Cleveland đã đứng số 1 trong cấp 6A và trong tất cả các lớp với 3,91 GPA. 
Madison đã đứng số 1 trong các đội quần vợt nam cấp 6A với điểm trung bình 3,85. 

Ngoài các đội đó, 35 đội từ các môn thể thao và hoạt động mùa xuân của PPS đã kết thúc trong 
top 10 trong lớp của họ. Để xem danh sách đầy đủ, xem trang web giải thưởng awards webpage. 

 

http://www.civiced.org/2019-finals-awards
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=143543&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
http://www.osaa.org/awards
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