
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Trường Madison và Roosevelt cảm nhận được tác 
động tích cực của chương trình RESPECT của 
Damian Lillard 
Các học sinh và nhân viên, đứng chật cứng trong phòng tập thể dục ở trường trung học, vỗ tay 
hoan hô nhiệt liệt khi ngôi sao của đội bóng rổ Portland Trail Blazers Damian Lillard bước vào tòa 
nhà - đó có lẽ là hình ảnh phổ biến của chương trình RESPECT Lillard’s RESPECT program trên tin 
tức địa phương. Nhưng nếu quý vị nhìn kỹ hơn vào các chi tiết, quý vị sẽ thấy chương trình này 
có nhiều ý nghĩa đối với hai trường trung học PPS là đối tác trong chương trình. 

Lillard khởi đầu chương trình vào năm 2012 để khuyến khích giới trẻ "đi học, làm việc chăm chỉ 
và tử tế". Tại khuôn viên trường trung học Marshall, nơi Madison đã tạm thời dời tới trong hai 
năm, tác động được báo hiệu mỗi tuần bởi những bánh xe rít lên của một chiếc xe đẩy được đẩy 
ra ngoài hành lang. Tại Trường Trung Học Roosevelt, tác động được báo hiệu qua hệ thống 
thông báo công cộng. 

Trường Madison và Roosevelt, cùng với Trường Trung Học Parkrose là các trường đối tác 2019-
20 cho chương trình RESPECT, nhận các tặng phẩm từ Lillard mỗi tháng. Vé đi coi trận đấu bóng 
rổ, và giày có chữ ký là những tặng phẩm được ưa chuộng nhất và Lillard cũng gửi ba lô, mũ, 
nhãn dán và các món hàng khác. 

Các tặng phẩm từ ngôi sao thể thao lớn nhất thành phố này đã trở thành những khuyến khích 
được đánh giá cao cho hành vi tích cực. 

Trường Roosevelt sử dụng vé đi xem bóng rổ - nhận được 40 vé từ Lillard mỗi tháng - để giúp 
tăng cường việc đi học đều đặn. Mỗi tháng, tất cả các học sinh có tỷ lệ đi học 90% hoặc cao hơn 
được đưa vào một cuộc bốc thăm từ đó 14 học sinh nhận được hai vé đi xem trận đấu bóng rổ. 

Trường học cũng yêu cầu đề cử qua một tấm bưu thiếp chính thức cho những học sinh có thể 
không đạt được tỷ lệ hiện diện 90%, nhưng đã có những bước tiến tích cực. Các bưu thiếp đề cử 
được trưng bày trong hành lang trong khuôn viên trường và cũng được gửi về nhà cho phụ 
huynh. Các học sinh được đề cử nhận được một túi tặng phẩm với ba lô, mũ và nhãn dán. 

“Họ đã chứng minh một sự thay đổi lớn trong hành vi và sự tôn trọng của họ đối với giáo dục 
hoặc cộng đồng của họ, hoặc bất cứ điều gì có thể xảy ra,” ông Jonquil Vann, một giáo viên cố 
vấn điều phối chương trình RESPECT tại Roosevelt nói. 

Những đôi giày Lillard có chữ ký được đánh giá cao được trao tặng như một phần của chương 
trình tán dương tốt nghiệp trung học đúng thời hạn. 
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Tại Madison, chương trình RESPECT được liên kết với các giá trị CREED của trường - cho cộng 
đồng, tôn trọng, giáo dục, công bằng và đa dạng. Mỗi tuần, phó hiệu trưởng Travis Johnson đẩy 
một chiếc xe đẩy quanh trường để trao giày, áo sơ mi, vé xem bóng rổ, mũ và túi cho 10 học 
sinh thể hiện các nguyên tắc CREED. 

“Đây là một khuyến khích tuyệt vời mà chúng tôi không thể thực hiện được nếu không có 
chương trình RESPECT,” ông Johnson nói. 

Cả hai trường cũng tặng vé xem bóng rổ cho các giáo viên, những người được đồng nghiệp đề 
cử vì đã làm một điều gì đó nổi bật. 

Mỗi tháng, mỗi trường cũng gửi một bức ảnh và mô tả về một học sinh hoặc giáo viên xuất sắc 
cho nhân viên của Lillard, và người đó được giới thiệu trong Twitter của Lillard, Lillard’s Twitter 
feed, có 1,8 triệu người theo dõi. 

Cũng có những cuộc tụ họp nhỏ hơn. Vào Tháng 9, Lillard đã mời các học sinh từ cả ba trường 
trung học đối tác của mình tham dự một buổi tiệc trượt băng tại Công viên Oaks. Lillard, một 
người nổi tiếng say mê trượt băng, đã thuê nguyên sân trượt băng và dành thời gian trò chuyện 
với các học sinh. 

“Các trẻ em tha hồ vui chơi,”ông Johnson nói. 

Lillard đã xuất hiện tại các buổi họp toàn tập thể học sinh ở cả hai trường, và tháng trước, đã 
gây ngạc nhiên cho 75 người thắng Madison CREED bằng cách xuất hiện tại một cuộc họp mặt 
của họ. 

Sự kết nối với Lillard đã mở ra những cơ hội khác cho các trường học. Các học sinh ngành báo 
chí tại Madison đã tham gia vào chương trình CJ’s Press Pass, một chương trình được điều hành 
bởi đồng đội của Lillard, CJ McCollum, người học ngành báo chí tại Đại học Lehigh. 

Ba học sinh lãnh đạo tại Trường Roosevelt sẽ có cơ hội làm việc với các nhân viên điều hành đội 
bóng rổ Blazers, tìm hiểu cách các màn trình diễn cho những lúc trận đấu nghỉ vài phút và nghỉ 
giữa các hiệp được sắp xếp với nhau, kiến thức họ sẽ có thể sử dụng để cải thiện các buổi họp 
toàn tập thể học sinh ở trường. 

“Nó đã mở ra những cánh cửa khác nhau để chúng tôi cải tiến các phần khác của trường.” Ông 
Vann nói. 

Ngoài các ưu đãi, sự kết nối với ngôi sao lớn nhất trong tiểu bang là một điểm đáng tự hào lớn ở 
Trường Madison và Roosevelt. 

“Sự thật là anh ấy đã để ý đến Roosevelt và một số điều tuyệt vời đang xảy ra ở đây,” ông Vann 
nói, lặp lại cảm nghĩ tại Madison. “Chúng tôi thực sự biết ơn điều đó.” 
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