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Giải thưởng & Danh dự: Các ấn phẩm Trường 
Lincon, dự án trái phiếu giành giải thưởng; công bố 
các giải thưởng football Liên đoàn PIL 

Hai ấn phẩm do các học sinh Trường Trung Học Lincoln sản xuất đã giành được giải thưởng tại 
sự kiện Fall Media Day gần đây được tổ chức bởi Đại học Oregon và Scholastic Press. 

Tớ báo Cardinal Times đã được trao giải nhất trong danh sách các ấn phẩm "Tốt Nhất" cho các 
tờ báo trung học. Những trường tham gia được yêu cầu gửi một bản sao ấn phẩm tốt nhất của 
họ trong 12 tháng qua, với các ấn phẩm được đánh giá về thông tin các sự kiện, văn bản, hình 
ảnh và trình bày. 

Ấn bản thắng giải của tờ báo Cardinals Times là ấn bản Ngày 2 Tháng 4, bài đặc biệt là một câu 
chuyện của Jamie Bikales, cộng thêm báo cáo của Sagarika Ramachandran, có tiêu đề "Bị lạm 
dụng và sợ hãi". (Đọc câu truyện ở đây Read the story)   

Ấn phẩm này cũng có hai câu chuyện của Sage Taylor và những câu chuyện của Scotty Martin, 
Gretchen Rudolph, Armand Yazdani, Oscar Harold, Jack Forman và Reese Nelson. Ramachandran 
phục vụ như là tổng biên tập của Cardinal Times, và Mary Rechner là nhân viên cố vấn. 

Một ấn phẩm khác của Lincoln, Beyond the Flock, được xếp thứ ba cho các tạp chí trung học. 
Emily Hensley là cố vấn cho Beyond the Flock. 

Các dự án trái phiếu được vinh danh: Hai dự án tân trang lớn được tài trợ bởi trái phiếu năm 
2012 đã được công nhận về thiết kế xuất sắc. Trường Trung học Roosevelt giành được giải 
thưởng 2018 DeMuro Award, một vinh dự trên toàn tiểu bang công nhận các dự án phục hồi lịch 
sử phi thường và sự phát triển trám bít tương hợp. Ngoài ra, Roosevelt đã nhận được giải danh 
dự Xây dựng Hiệu suất Cao của Energy Trust of Oregon.    

Trường Trung Học Franklin đoạt giải thứ ba (took third place) của Các dự án hàng đầu về Giáo 
dục của giải thưởng hàng năm của tạp chí Oregon Daily Journal of Commerce. Trường Roosevelt 
và Trường Faubion PK-8, cũng được xây dựng lại như là một phần của trái phiếu năm 2012, cũng 
là những dự án vào chung kết trong hạng mục này. 

Các giải thưởng Football: Trường Lincoln và Roosevelt đã giành được giải thưởng cao nhất 
trong các đội football của Liên đoàn Portland Interscholastic League. Học sinh năm thứ tư của 
Lincoln, Nick Ostmo, được bầu chọn là Cầu thủ Tấn công Xuất sắc nhất Trong năm, và cầu thủ 
phòng thủ của Roosevelt, Tim Price Jr. đã được bầu chọn là Cầu thủ Phòng thủ Xuất sắc nhất 
Trong năm bởi các huấn luyện viên. 

http://nwpress.org/2018-fall-media-day/
https://cardinaltimes.org/12091/news/abused-and-afraid/
https://restoreoregon.org/2018-demuro-awards/
http://djcoregon.com/news/2018/05/25/education-3rd-place-franklin-high-school-modernization/
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Tim Price Jr của Roosevelt và Jeremy Johnson của Lincoln đã được bình chọn là đồng Huấn luyện 
viên Xuất sắc nhất Trong năm. Xem danh sách đầy đủ tất cả các giải thưởng (full list of all-league 
selections).   

Giáo viên tư vấn Trường Sellwood được vinh danh: Giáo viên tư vấn Trường Trung Cấp 
Sellwood Cô Christy Wheeler đã được Hiệp hội Giáo viên Tư vấn Trường Oregon chọn là Giáo 
viên Tư vấn Trường Xuất sắc trong năm của tiểu bang Oregon. Danh dự được chọn từ các 
chương trình tư vấn của trường tại Oregon ở cấp tiểu học, trung cấp và trung học. 

Cô Wheeler sẽ nhận được một giải thưởng trị giá $1,000 và có cơ hội thắng giải Giáo viên Tư vấn 
Xuất sắc trong năm Toàn Quốc. Hiệp hội OSCA sẽ trả chi phí cho chuyến đi tham dự và ghi danh 
cho sự kiện Hiệp hội Giáo viên Tư vấn Trường học Hoa Kỳ xảy ra từ Ngày 30 Tháng 1 đến Ngày 1 
Tháng 2 tại Washington, D.C. 

 

https://cdn4.sportngin.com/attachments/document/0b28-1702628/PIL_6A_2018_Football_All-League_Teams.pdf?_ga=2.81304465.783895814.1542309211-1858862451.1526325290
https://cdn4.sportngin.com/attachments/document/0b28-1702628/PIL_6A_2018_Football_All-League_Teams.pdf?_ga=2.81304465.783895814.1542309211-1858862451.1526325290
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