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Bốn học sinh PPS đã vượt qua khó khăn đạt được 
học bổng ‘Beat the Odds’  

Bốn học sinh trung học từ Sở Học Chánh Portland, những người đã xuất sắc trong học tập mặc 

dù gặp những khó khăn đã đạt được giải thưởng Renaissance Scholars và nhận học bổng “Beat 

the Odds” trị giá 16.000 đô la. 

Các giải thưởng, bắt đầu từ năm 2007, được tổ chức bởi cơ quan Stand for Children Oregon hợp 

tác với Quỹ Renaissance Foundation. Lớp tốt nghiệp 2019-20 có 18 người thắng giải từ khắp tiểu 

bang đã vượt qua những khó khăn như nghèo đói, tàn tật, vô gia cư và thảm kịch cá nhân. 

Bốn học sinh PPS thắng giải đã đồng ý chia sẻ câu chuyện của họ thông qua tiểu sử do Stand for 

Children Oregon cung cấp: 

Mekdes Hilete, Trường Trung Học Jefferson 

Năm 4 tuổi, Mekdes đứng cùng cha ở Addis Ababa, Ethiopia và nói lời tạm biệt khi mẹ cô lên 

máy bay tới Mỹ. Đó là lúc mà Mekdes được biết đến là “một cô gái không có mẹ.” Những khi cô 

không bị bắt nạt, thì cô được thương hại. 

Nhưng giáo dục đã giúp Mekdes thay đổi chuyện đó. Bằng cách xuất sắc trong trường, cô tự nổi 

bật là một cô gái thông minh với tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng khi Mekdes đoàn tụ với mẹ cô ở 

Mỹ vào năm 14 tuổi, sự tự tin của cô lại không vững. Cô cảm thấy ngớ ngẩn và bị cô lập, nhưng 

điều đó chỉ khiến cô thêm quyết tâm. Cô ấy đã làm việc chăm chỉ để hoàn thiện nói tiếng Anh và 

vào cuối năm thứ nhất, cô ấy đã đạt được GPA 4.0. 

Hiện tại, Mekdes tình nguyện trong và ngoài trường học. Cô là thành viên của một nhóm lãnh 

đạo đại diện cho những người học ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống Sở học chánh Portland, và 

có 45 tín chỉ đại học. Sau đại học, cô dự định đi học trường y. 

Roberto Charboneau, Trường Trung Học Roosevelt 

Là một người Mỹ bản địa Lakota-Sioux và Anishinaabe, văn hóa của Roberto truyền đạt và cho 

anh ta sức mạnh để đương đầu với những nỗi đau khổ trong quá khứ. Anh được mẹ nuôi 

dưỡng, một người phụ nữ mạnh mẽ, rơi vào trầm cảm sau cái chết của đứa con trai út. Cho đến 

khi học trung cấp, Roberto đã đi học một trường khác nhau mỗi năm. 

Sự thiếu quan hệ và bất ổn đã tác động đến sức khỏe tinh thần của anh ta và đẩy anh ta đến 

điểm nguy kịch. Nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn của anh ấy đã khiến Roberto phát triển một 

đặc điểm nổi bật: khả năng thích ứng. Roberto coi giáo dục là con đường của mình hướng tới 

tương lai. Các giáo viên của anh mô tả anh là một nhà lãnh đạo thầm lặng nhưng mạnh mẽ. Khi 

một dự án nhóm cần định hướng, Roberto là la bàn. Nếu một học sinh đang gặp khó khăn cá 

nhân, Roberto bước vào để an ủi. 
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Không có gì ngạc nhiên khi ước mơ của anh là trở thành một y sĩ trong bịnh viện khẩn cấp - một 

trong những nghề nghiệp từ bi nhất. 

Salsabel Al Masri, Trường Trung Học Madison 

Salsabel Al Masri sinh ra ở Daraa, Syria và trốn sang Jordan vì chiến tranh khi cô 9 tuổi. Cô mất 

tất cả - cuộc sống hạnh phúc, ngôi nhà xinh xắn, trường học, bạn bè và nụ cười của cô. Nhưng cô 

không bao giờ đánh mất ước mơ trở thành bác sĩ. 

Sau khi đến Hoa Kỳ vào năm 2016, Salsabel đã giữ giấc mơ đó trong lòng. Chỉ sau ba tháng, 

Salsabel có thể hiểu tiếng Anh tốt, nhưng cô thường ngại nói. Cô đã thúc đẩy bản thân vượt qua 

những nỗi sợ hãi đó để có thể giúp gia đình thích nghi với cuộc sống trong ngôi nhà mới của họ. 

Salsabel đọc thư, giúp các em trai làm bài tập về nhà, và giúp bố mẹ cô thanh toán hóa đơn và 

tìm việc làm. Cô sớm trở thành học sinh hạng A, thử thách bản thân với những lớp học sẽ chuẩn 

bị cho cuộc sống sau trung học. 

Salsabel là một tình nguyện viên tích cực tại Nhà thờ St. Mark’s Lutheran Church và là thành viên 

của Hội nghị Lãnh đạo Thanh niên Quốc tế. Đầu hàng không có trong tính cách của cô ấy. Ước 

mơ trở thành bác sĩ của cô gần gũi hơn bao giờ hết. 

Tessa Robinson, Trường Trung Học Cleveland 

Tessa xuất thân từ một gia đình yêu thương, gắn bó. Mẹ cô làm việc chăm chỉ để hỗ trợ Tessa và 

hai em gái, nhưng tiền bạc luôn eo hẹp và gia đình đã phải đối mặt với tình trạng vô gia cư nhiều 

lần. 

Khi Tessa còn là học sinh năm nhất, cô sống cùng mẹ và các em trong một chiếc xe tải nhỏ màu 

đỏ. Tình cảnh chật chội đã ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của Tessa, và điểm số 

của cô bị sa sút. Nhưng bất chấp những thử thách đó, Tessa đã học được một số bài học quan 

trọng. Việc không nhà cửa đã dạy cho cô ấy mạnh mẽ như thế nào khi đối mặt với nghịch cảnh 

và khơi dậy lòng trắc ẩn và sự đồng cảm của cô ấy với người khác. 

Tessa tận tâm với việc giáo dục của cô và sau khi phục hồi tín chỉ, cô có điểm trung bình 3,59. Cô 

có năng khiếu toán học và thử thách bản thân với các khóa học nâng cao. Ngoài ra, cô còn là 

một vận động viên điền kinh tài năng, một thành viên tích cực của Hội học sinh Black Student 

Union và the Cleveland Alliance for Racial Equity. Cô làm việc sau giờ học để giúp đỡ gia đình. 

 


