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Sắp tới: Triển lãm nghệ thuật HeART of Portland, lễ 
kỷ niệm 150 năm Trường Lincoln, hội chợ tài 
nguyên giáo dục đặc biệt 

Sở học chánh Portland sẽ tán dương thành tích của các nghệ sĩ học sinh và các nghệ sĩ biểu diễn 
tại sự kiện HeART of Portland vào Ngày 16-27 Tháng Tư tại Bảo tàng Nghệ thuật Portland. Sự 
kiện này là cuộc triển lãm hàng năm của PPS về giáo dục nghệ thuật có được bởi Thuế Nghệ 
thuật Portland. 

Sự kiện này bắt đầu bằng một buổi tiếp tân khai mạc vào Thứ Ba, Ngày 16 Tháng 4, từ 6:30-8:30 
tối tại phòng khiêu vũ Kridel Grand Ballroom của bảo tàng viện. Buổi tiếp tân sẽ có nhiều màn 
biểu diễn của các nghệ sĩ biểu diễn của sở học chánh, với các màn biểu diễn ca hát và âm nhạc, 
khiêu vũ và biểu diễn sân khấu của các học sinh từ tất cả các cấp lớp. 

Các màn biểu diễn sẽ được xen kẽ với các bài diễn văn từ bốn diễn giả nổi bật: Brian Ferriso, 
Giám đốc Điều hành Bảo tàng Nghệ thuật Portland; Greg Archuleta, một nghệ sĩ Chinook và nhà 
giáo dục người Mỹ bản địa; Chloe Eudaly, Nghị viên Thành phố Portland; và Guadalupe 
Guerrero, Giám đốc sở học chánh PPS. 

Lễ tiếp tân bắt đầu một cuộc triển lãm gồm 80 tác phẩm nghệ thuật thị giác - tranh, nhiếp ảnh, 
điêu khắc và nhiều hơn nữa. Cuộc triển lãm sẽ tiếp tục cho tới ngày Thứ Bảy, Ngày 27 Tháng 4, 
khi ngày bế mạc của sự kiện trùng với Ngày miễn phí Miller Family hàng tháng của bảo tàng viện. 
Vào cửa miễn phí từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều và học sinh PPS sẽ biểu diễn trong suốt cả ngày.  

Cũng sẽ có một trải nghiệm nghệ thuật thực hành, “Những Lá Cờ Hy vọng”, trong đó tất cả được 
mời để tạo ra một lá cờ bằng vải đại diện cho những gì mỗi người thấy hy vọng trên thế giới sẽ 
được thêm vào một bộ sưu tập hợp tác đã có 400 lá cờ trong đó và sẽ được trưng bày tại văn 
phòng sở học chánh vào mùa xuân. 

Nghệ thuật học sinh là điểm chủ yếu của tài liệu quảng cáo sự kiện thông qua một cuộc thi 
poster toàn sở học chánh. Người thắng là Gabriela Morejohn của Trường tiểu học Markham, đã 
làm việc dưới quyền giáo viên Erica Huber để tạo ra một bức tranh được sử dụng làm hình ảnh 
áp phích chính. 

Ba học sinh khác đã có tác phẩm của họ được làm thành bưu thiếp. Sophia Spehar, tại Trường 
trung cấp West Sylvan làm việc dưới quyền giáo viên Anne Larsen, xếp hạng nhì. Hai học sinh đã 
làm việc với giáo viên Carlos Baca của Trường tiểu học Beach, cùng xếp hạng ba là Carolina 
Alonso và Harlow Kleffner. (Xem bưu thiếp của họ See their postcards) 

Sự kiện kỷ niệm Trường Lincoln: Lễ kỷ niệm 150 năm thành lập Trường Trung Học Lincoln sẽ đạt 
điểm cao vào Thứ Bảy với "Bữa tiệc lớn" tại Viking Pavilion của Đại học Portland State.  
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Sự kiện này, bắt đầu lúc 5 giờ chiều, sẽ quy tụ các cựu học sinh, các giáo viên và quản trị viên và 
các thành viên gia đình trong quá khứ và hiện tại, và sẽ có thức ăn và biểu diễn từ các học sinh 
hiện tại và trước đây. 

Vé và nhiều thông tin có sẵn tại trang Friends of Lincoln website, nơi có các vật dụng, bao gồm 
một tấm chăn kỷ niệm và 150 năm kỷ yếu, có sẵn để mua. 

Hội chợ tài nguyên giáo dục đặc biệt: Hội chợ giúp các học sinh giáo dục đặc biệt chuẩn bị cho 
cuộc sống sau trung học sẽ được tổ chức vào Thứ Ba, Ngày 23 Tháng 4 tại Trường Trung Học 
Roosevelt. Hội chợ Tài nguyên Chuyển tiếp Giáo dục Đặc biệt dành cho tất cả mọi người và sẽ 
xảy ra từ 6 đến 8 giờ tối. 

Hội chợ sẽ có sự tham gia của nhiều cơ quan chuyên giúp đỡ các học sinh giáo dục đặc biệt, bao 
gồm Chương trình Chuyển tiếp Thanh niên, Impact NW, TriMet Ridewise, Portland State 
University’s Think College, Disability Rights Oregon, Job Core, và Service Disability Development. 

Để biết thêm thông tin về hội chợ, liên lạc với Kia Swain tại kswain@pps.net. 

 

https://friendsoflhs.com/150lhs/150lhs-big-party.html
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