Giải thưởng & Danh dự: Đội người máy Trường
Cleveland nổi bật tại giải thế giới; các thông tin
khác
Pigmice, một đội robot gồm 16 học sinh từ Trường Trung Học Cleveland và một người từ
Franklin, đã hoàn tất một năm thành công nhất với màn biểu diễn mạnh mẽ tại Giải vô địch
FIRST Robotics còn được gọi là “giải thế giới,” tại Houston, Texas.
Đội đã đứng thứ 21 trong số 66 đội trong các trận đấu vòng loại sau khi có thành tích 5-5 và
được chọn tham gia vòng playoff như một phần của “liên minh” bốn đội. Liên minh đã thắng cả
bốn trận đấu tứ kết và bán kết trước khi thua trong trận chung kết.
Nỗ lực ở Houston đã kết thúc một năm trong đó đội Pigmice - bắt đầu vào năm 2004 với tư cách
là một đội FIRST LEGO League - đủ điều kiện cho Giải vô địch khu vực PNW lần thứ hai và kết
thúc thứ 26 trong số 64 đội.
Các thành viên của đội từ Cleveland là các học sinh năm thứ tư Dexter Carpenter, Colin HaleBrown, Franklin Harding, Nathan Jesudason và Hunter Key; các học sinh năm thứ ba Brendan
Burkhart, Orion Capell, Henry McCreery, Kai Morita-Mcvey và Tucker Ramsey; các học sinh năm
thứ hai Milo Beall, Josiah Chan, Jennifer Kuchar và Marcus Polk; và học sinh năm thứ nhất Jago
Dorn và Victor Huynh. Học sinh năm thứ tư Caleb Eby của Franklin cũng ở trong đội. Cynthia
Carrell, JJ Heldmann và Sarah Jesudason là những người đi kèm hướng dẫn.
Xem báo cáo đầy đủ về chuyến đi của đội đến Houston và nguyên năm See a full report on the
team’s trip to Houston and season
Các nhà báo của Lincoln thắng trong cuộc thi đố: Một nhóm từ Trường Trung Học Lincoln đã
thắng giải Câu đố Báo chí Quốc gia gần đây tại Anaheim, California. Cuộc thi đã khảo sát các đối
thủ cạnh tranh về kiến thức hiện tại, luật truyền thông và thuật ngữ, và bổn phận công dân, và là
một phần của Hội nghị Báo chí Trung học Quốc gia Mùa xuân.
Các thành viên trong nhóm Lincoln Lincoln nắm giữ nhiều công việc khác nhau trên các ấn phẩm
của trường học. Học sinh năm thứ tư Darina Miroedova là tổng biên tập của kỷ yếu. Học sinh
năm thứ ba Evan Reynold là biên tập viên thời sự và tin tức của tờ Cardinal Time, tờ báo học
sinh của trường. Học sinh năm thứ ba Samantha Howard là giám đốc nhiếp ảnh cho tạp chí
Beyond the Flock. Và Evan Reynold là một biên tập viên thời sự và tin tức cho tờ Times.
Các học sinh được khen thưởng tại sự kiện lãnh đạo: Một số học sinh PPS đã được khen
thưởng tại Hội nghị Lãnh đạo César E. Chávez gần đây tại Đại học Western Oregon ở Monmouth.
Angela Gonzalez, học sinh năm thứ tư của Trường Trung Học Roosevelt đã thắng Giải thưởng
Lãnh đạo Xuất sắc và đóng vai trò tích cực trong việc điều hành hội nghị, thu hút hơn 1.900 học
sinh, trong đó có 250 học sinh từ PPS.
Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Monserrat Juarez Cervantes của Trường Trung Học Franklin đã nhận được học bổng trị giá
$1.000 từ Đại học Western Oregon. Heavenly Escobar-Meza của Cleveland đã nhận được giải
thưởng danh dự cho cuộc thi thơ.
Sự kiện này bao gồm một ngày hội thảo giáo dục và văn hóa, thăm các đại diện trường đại học
và đào tạo lãnh đạo của các diễn giả và nhà giáo dục được công nhận trên toàn quốc.
Xem toàn bộ hình ảnh từ sự kiện See a full set of photos from the event
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