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Học sinh Song ngữ Mới nổi tập hợp tại hội nghị 
lãnh đạo 

Những đám mây tuyết thậm chí không dám cạnh tranh với năng lượng áp đảo của hơn 280 học 
sinh song ngữ mới nổi đã đến Đại học Portland State tham dự Hội nghị Lãnh đạo Thanh niên 
Quốc tế Thường niên lần thứ 7 vào tuần trước. 

Các học sinh EB của chúng tôi đã được tiếp đón với một lời chào nồng nhiệt từ Giám đốc Sở học 
chánh Guadalupe Guerrero, một video chào mừng từ Thị trưởng Portland Ted Wheeler, và một 
bài diễn văn tuyệt vời từ Chủ tịch Hội sinh viên PSU Luis Balderas-Villagrana (chính anh là một 
học sinh EB), người đã hô hào các học sinh giữ lấy lấy văn hóa của họ và nắm lấy những cơ hội 
(và thử thách) trước học. 

Sau hai buổi hội thảo hấp dẫn, các học sinh đã tham gia một lớp học tương tác từ người biên 
đạo múa Ba tây nổi tiếng quốc tế, cô Barbara Lima. 

Điểm nổi bật của Hội nghị IYLC là khi các học sinh có cơ hội tham gia biểu diễn cá nhân trong 
Cuộc Biểu Diễn Tài năng, với tư cách là các người thắng trong Cuộc thi Thiết kế Áo phông và Bài 
tiểu luận IYLC, và tự hào chia sẻ văn hóa của họ trong Thời trang Đa văn hóa hàng năm. 

Ngay cả đối với những người làm việc với các học sinh EB một cách thường xuyên, IYLC đại diện 
cho một cơ hội để thấy một khía cạnh mà họ có thể không thường xuyên chia sẻ trong trường. 
Các học sinh EB của chúng tôi công khai chia sẻ tài năng đa dạng của họ, nói các ngôn ngữ của 
họ tự do không bị phán xét, và tất cả đều bước đi hiên ngang giữa các bạn học khi biết rằng cả 
ngày được thiết kế để tôn vinh họ. Không chỉ là một câu chuyện ngược lại, đây là những gì chúng 
tôi biết là sự thật về những gì các học sinh EB của chúng ta mang đến cho PPS. 

Vâng, các học sinh của chúng tôi mang ảo thuật của họ đến để làm sinh động sự kiện, nhưng có 
rất nhiều công việc khó khăn đằng sau hậu trường đã xảy ra: các nhân viên ESL họp mỗi tuần để 
lên kế hoạch và tổ chức; các giáo viên ESL và các nhà lãnh đạo nhà trường kiên trì theo đuổi các 
học sinh EB đủ điều kiện để nộp đơn cho phép; các giáo viên TOSAs hợp tác với những người 
thuyết trình để dàn dựng các cuộc hội thảo của họ để thu hút các học sinh; và tất nhiên, sự cam 
kết của Hội đồng Lãnh đạo Trường trung học IYLC của chúng tôi trong vai trò là các người tổ 
chức, điều khiển chương trình và thuyết trình tại hội nghị. 

Xem toàn bộ hình ảnh từ hội nghị See a full set of photos from the conference 

-Francisco Garcia, Quản lý Chương trình Học sinh Thành công  
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