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Sắp tới: Giờ họp xã giao công lý khí hậu, bóng rổ 
PIL, buổi hòa nhạc hợp xướng toàn sao  

Khi năm 2019 đang xảy ra, sau đây là một vài sự kiện sắp xảy ra nên có sự quan tâm của toàn Sở 
học chánh Portland: 

Cuộc họp Công lý Khí hậu: Các thành viên của cộng đồng được mời tham dự Giờ họp Xã giao 
Dạy Công lý Khí hậu vào Thứ Năm, Ngày 17 Tháng 1, bắt đầu lúc 4 giờ chiều, tại tòa nhà Hiệp hội 
Giáo dục (Oregon Education Association), 345 NE 8th Ave., gần Trường Trung học Benson. 

Sự kiện này sẽ được đồng tổ chức bởi Ủy ban Công lý Khí hậu PPS và Ủy ban Công lý Khí hậu của 
Hiệp hội Giáo viên Portland. 

“Mục tiêu của chúng tôi là kết nối các nhà giáo dục và các thành viên cộng đồng để chia sẻ kiến 
thức và chương trình giảng dạy về công lý khí hậu liên quan đến khủng hoảng khí hậu.” Thông 
cáo của sự kiện cho biết. “Chúng tôi rất thích ăn uống và bầu bạn với nhau khi chúng tôi làm 
công việc quan trọng này. Tất cả đều được mời - bao gồm cộng đồng và các giáo viên ngoài PPS! 

Thêm thông tin, bao gồm cả cách RSVP (More information, including how to RSVP) 

Sự kiện bóng rổ chuyển đến PSU: Sự kiện bóng rổ thường niên của Portland Interscholastic 
League sẽ có một địa điểm mới khi Giải Dr. Martin Luther King Jr. Invitational được tổ chức tại 
Viking Pavilion tại Đại học Portland State vào Thứ Hai, Ngày 21 Tháng 1. 

Tranh đua tại Đại học Lewis & Clark trong hai năm đầu tiên, sự kiện này sẽ được chuyển đến sân 
bóng rổ 3.000 chỗ ngồi của PSU vừa được đổi mới và sẽ có sáu trận đấu, bao gồm năm trận đấu 
có đội PIL tham gia. Đội nam của Jefferson sẽ đấu với một trong những đội hàng đầu cấp 3 ở 
tiểu bang Washington, Rainier Beach, và đương kim vô địch tiểu bang Đội nam Trường Grant sẽ 
đấu với đội Lake Oswego. Roosevelt sẽ đấu với Clackamas trong trận bóng rổ nam khác. 

Hai đội nữ PIL cũng sẽ tham gia. Grant sẽ đấu với đương kim vô địch tiểu bang Cấp 6A hai năm 
qua  Southridge và Benson sẽ đấu với Beaverton trong trận tái đấu trận bán kết tiểu bang 2018 
khi Benson giành chiến thắng 54-53 khi Tayler Lyday nhồi banh nguyên sân và thẩy vô rổ trước 
khi tiếng còi thổi hết giờ. 

Xem lịch trình đầy đủ (See complete schedule) 

Các ca sĩ hợp xướng hay nhất của PPS tập hợp:  Các ca sĩ hợp xướng hàng đầu trong Sở học 
chánh Portland sẽ tập trung cho một buổi hòa nhạc vào Thứ Tư, Ngày 23 Tháng 1, tại Trường 
Trung Học Franklin. 

Buổi Hòa Nhạc Hợp Xướng Danh Dự Trung Học Toàn Thành Phố sẽ có một nhóm các ca sĩ hàng 
đầu từ mỗi trường trung học PPS. Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu lúc 7 giờ. 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/ClimateJustice.pdf
https://www.pilathletics.com/page/show/4585668-event
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