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James John và West Sylvan thắng chức vô địch tiểu 
bang trong Trận Đấu Sách 

Hai đội từ Sở Học Chánh Portland đã giành chức vô địch tiểu bang tại Trận Đấu Sách Oregon ở 
Đại học Cộng đồng Chemeketa ở Salem vào Ngày 6 Tháng 4. Đội của Trường Tiểu Học James 
John đã thắng giải vô địch cho các cấp lớp 3-5, và đội của Trường Trung Cấp West Sylvan đã 
thắng giải cho các cấp lớp 6 -8. 

Nhóm của James John, có biệt danh là Đọc giả Thành phố Hoa hồng, được chọn từ 56 học sinh 
thi đấu trong trận Battle of the Books của trường. James John lần đầu tiên thắng giải khu vực và 
tham gia cùng ba trường PPS khác, Abernethy, Rieke và Duniway, trong giải tiểu bang gồm 24 
đội. 

Cuộc thi đấu tiểu bang dùng mô hình khung giải đấu, James John đã đánh bại Helman of Ashland 
trong trận chung kết để giành chức vô địch tiểu bang lần đầu tiên. Nhóm của James John bao 
gồm học sinh lớp năm Zayd Faruqui và các học sinh lớp bốn Zahra Faruqui, Claire Streib, Brody 
Reid và Adahlia King. 

Chuyên gia truyền thông James John, Robin Rolfe, người đã từng làm huấn luyện viên của James 
John, cho biết, “Thật đáng kinh ngạc khi thấy một đội vừa quyết tâm và quyết liệt hỗ trợ lẫn 
nhau. Họ đã làm việc cực kỳ chăm chỉ và cộng đồng James John đã cổ võ họ trên toàn bộ con 
đường!” 

Đội West Sylvan, có biệt danh Biblioferrets IV, đã thắng giải hạng trung học cơ sở với một đội 
gồm tất cả học sinh lớp sáu - Anna Carlson, Isaac Carlson, Gabriela Hampsey và Valerie 
Sundberg. 

Đội được thành chọn từ khoảng 100 học sinh tham gia Trận Đấu Sách của West Sylvan. West 
Sylvan lần đầu tiên thắng giải khu vực, tham gia cùng một trường trung cấp PPS khác, Mt. Tabor, 
trong giải tranh đua tiểu bang. Biblioferrets IV sau đó đứng đầu trong  21 đội tiểu bang, đánh bại 
Mountain View of Newberg trong trận đấu vô địch. 

“Đội này đã thắng một cách dễ dàng,” Jules Angyus, trợ lý thư viện của West Sylvian, người làm 
huấn luyện viên nói. "Chúng tôi rất tự hào về họ." 

Ba đội từ PPS - Madison, Lincoln và Wilson, đã thi đấu tại tiểu bang trong giải trường trung học 
(lớp 9-12). Wilson đã tiến sâu nhất trong ba đội, đã đến vòng tứ kết. 

Trận Đấu Sách Oregon bắt đầu vào năm 2007-08 như một cách để mở rộng sở thích đọc của các 
học sinh, tăng khả năng đọc hiểu và thúc đẩy sự xuất sắc trong học tập, học tập hợp tác và làm 
việc theo nhóm. Nó được tài trợ bởi Hiệp hội Thư viện Trường học Oregon kết hợp với tài trợ 
Đạo luật Dịch vụ và Công nghệ Thư viện. Danh sách các cuốn sách cho Trận Đấu Sách Oregon 
2019-20 có sẵn tại trang web của cuộc thi available at the competition’s website. 

https://www.oregonbattleofthebooks.org/2019-2020-obob-book-titles/
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