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Cuộc thi Hiến pháp Tiểu bang là cuộc chia tay cho 
huấn luyện viên Trường Franklin 
Giải thi vô địch Hiến pháp tiểu bang hàng năm “We the People” của các trường trung học vào 
thứ bảy sẽ có sự hấp dẫn thường thấy của một trong những cạnh tranh thú vị của tiểu bang - 
Grant thi đua với Lincoln.  Nhưng ngoài trận chiến đó tại Tòa án Mark O. Hatfield, một chuyện 
xúc động khác sẽ xảy ra: 

Cuộc thi chia tay cho huấn luyện viên Trường Franklin cô Portia Hall. 

Cô Hall, một giáo viên môn nghiên cứu xã hội tại Franklin, là huấn luyện viên năm thứ 15 của đội 
Hiến pháp Franklin. Sau cuộc thi ngày Thứ Bảy, cô sẽ giao nhiệm vụ huấn luyện cho giáo viên 
nghiên cứu xã hội David Marsh. Lý do: Cô đang mang thai sinh đôi, sẽ sanh vào Tháng Bảy. 

“Cần rất nhiều giờ làm thêm.” Cô Hall nói. “Tuy nhiên, tôi rất buồn khi bỏ việc này.” 

Franklin sẽ là một trong bốn đội của Sở học chánh Portland trong cuộc thi, cùng với Lincoln, 
Grant và Cleveland. Nhưng chắc không ai sẽ xúc động như cô Hall. Cô đã giảng dạy trong PPS 
được 22 năm và bắt đầu đội Hiến pháp Franklin với nửa lớp vào năm 2003-2004. Đến năm 2005-
06, cô có một lớp học riêng và một đội ngũ huấn luyện viên tình nguyện. 

Mặc dù các thực tập dài nguyên năm dẫn đến các cuộc thi trong khu vực và tiểu bang, nhưng đối 
với cô Hall, phần thưởng của công việc là những gì cô gọi là “phép lạ” mà cô thấy được từ các 
học sinh của mình. 

“Những đứa trẻ nhút nhát phải tập nói và những đứa trẻ ồn ào phải tập nghe,” cô nói. “Những 
người khoác lác đã phải tìm bằng chứng, và những học sinh thờ ơ tìm thấy niềm đam mê. Và tất 
cả đã phải làm việc cùng nhau.” 

Trong suốt 15 năm, cô đã hướng dẫn các học sinh tìm ra tiếng nói của mình và xem họ bước ra 
phía bên kia khi trưởng thành. 

“Một số học sinh tham gia chương trình này đã trở thành luật sư, chính trị gia, giáo viên, thành 
viên của quân đội, nhà hoạt động và lãnh đạo cộng đồng,” cô Hall nói, dự định tiếp tục giảng 
dạy. “Tuy nhiên, những người khác đã làm rất nhiều việc khác từ các tiến sĩ về sinh học và khảo 
cổ học cho đến các ca sĩ opera.” 

Cuộc tranh đua ngày Thứ Bảy tiên đoán một lần nữa là trận đấu chung kết giữa Grant, đương 
kim vô địch và Lincoln, là một cuộc cạnh tranh khốc liệt như các đội bóng rổ nam của Jefferson 
và Grant. Cuộc thi bắt đầu vào năm 1987, đã được Grant hoặc Lincoln giành chiến thắng hàng 
năm, với chiến thắng của Grant lần thứ 12 vào năm 2018 và Lincoln đã giành được 19 giải còn 
lại. 

Đội thắng tiến vào cuộc thi quốc gia sẽ được tổ chức tại Washington, D.C., vào Tháng Tư. Năm 
ngoái, Grant đã giành được danh hiệu vô địch quốc gia lần thứ tư. Lincoln đã giành được danh 
hiệu vô địch quốc gia 6 lần. 
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