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7 người từ PPS nhận Giải thưởng Thành tựu Trọn 
đời tại sự kiện tôn kính Tiến sĩ Martin Luther King 
Jr. 

Bảy thành viên cộng đồng có mối liên hệ với Sở Học Chánh Portland đã được vinh danh với Giải 
thưởng Thành tựu Trọn đời vào Thứ Hai như một phần của sự kiện tôn kính Tiến sĩ Martin 
Luther King Jr. thường niên lần thứ 35 tại Trung tâm Highland Christian. 

Sự kiện kéo dài hàng ngày có sự góp mặt của các diễn giả và người biểu diễn và được đánh dấu 
bằng các giải thưởng trọn đời. Trong số những người được vinh danh năm nay: 

• Mercedes Muñoz, một giáo viên giáo dục đặc biệt của Trường Trung Học Franklin, gần 
đây đã được vinh danh là Giáo viên Xuất sắc của năm toàn tiểu bang named the Oregon 
Teacher of the Year.. 

• Tamala Newsome, đã làm việc trong PPS trong 28 năm, bao gồm 21 năm cuối cùng là 
hiệu trưởng tại Trường Tiểu Học John Ball sau này trở thành Trường Tiểu học Rosa park. 
Cô đã nghỉ hưu năm ngoái. 

• Karen Barker, làm giáo viên tiểu học ở PPS 33 năm, và đã từng làm quản lý chương trình 
trung học cho Quỹ Maurice Lucas. 

• Margaret Peoples, làm giáo viên nhiệm vụ đặc biệt, Ban Đại học và Chuẩn bị Nghề 
nghiệp của PPS trong 19 năm, tập trung vào chương trình Gear Up giúp các học sinh 
chuẩn bị vào đại học. 

• Major Michael Jones, đã từng làm trợ lý cho hiệu trưởng tại Trường Trung Học Jackson 
của PPS vào những năm 1970 và đóng một vai trò quan trọng trong các nỗ lực của sở 
học chánh để tích hợp các trường học. Ông tốt nghiệp Trường Trung Học Grant. 

• Donald Whisler Wolfe (tiền tuất), có một sự nghiệp lâu dài, nổi tiếng là một giáo viên 
âm nhạc và dạy nhạc hợp xướng tại một số trường, bao gồm Trường Trung Học 
Cleveland và Jefferson ở PPS. 

• Pedro Anglada Cordero, từng là chuyên gia phân tích dữ liệu về tỷ lệ đi học của học sinh 
cho PPS trước khi chuyển sang nghề nghiệp nổi tiếng là một nhân viên xã hội ở Portland 
và các khu vực lân cận. 

Sự kiện này còn có sự tham gia của các học sinh PPS, bao gồm từ Chương trình Âm nhạc Bravo 
của Trường Tiểu Học Sitton, Faubion K-8, các vũ công Trường Trung Học Jefferson và Trường 
Trung Cấp Beaumont, và bài phát biểu của Nicole Watson, một giáo viên của Trường Trung Học 
Grant đại diện cho Hiệp hội Giáo viên Portland. PPS là một trong những cơ quan bảo trợ sự kiện. 

Xem toàn bộ hình ảnh từ sự kiện  

Các sự kiện khác liên quan với PPS được tổ chức cùng với Ngày Vinh Danh Tiến sĩ Martin Luther 
King vào Thứ Hai: 

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=149556&PageID=1
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=149556&PageID=1
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157712767814946
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RIDE: Phiên bản thường niên lần thứ 4 của RIDE, Sắc tộc, Bản sắc, Phát triển, Trao quyền, đã đưa 
100 học sinh trung cấp và trung học đến Nhà thờ Blessed Temple Community Church để tham 
gia vào các cuộc trò chuyện can đảm về chủng tộc và công bằng.  

Sự kiện này được tổ chức bởi DoPE (Dreaming of Potential Excellence), một tổ chức được sáng 
lập bởi giáo viên Trường Vernon K-8 Paula Dennis để kết nối các học sinh da màu với các người 
lớn trong lĩnh vực họ quan tâm và các người gương mẫu khác trong cộng đồng. Julie Palmer, 
một chuyên gia giảng dạy tại Trường Trung Học Franklin, đã tổ chức sự kiện này với Zinnia Un, 
điều phối viên công bằng của Sở Học Chánh Tigard-Tualatin. 

Xem hình ảnh từ sự kiện này 

Grow at Vestal: Các học sinh, nhân viên và gia đình từ Trường Tiểu Học Vestal và Học viện 
ACCESS đã hợp tác với các nhân viên từ tổ chức Grow Portland để dọn dẹp và phát triển khu 
vườn trường học. 

Tổ chức Grow Portland giúp tạo ra và hỗ trợ các khu vườn ở trường như một cách giúp cộng 
đồng kết nối với thế giới tự nhiên và thực phẩm lành mạnh. Ngoài Vestal, tổ chức Grow còn làm 
việc với tám trường PPS khác bao gồm Chief Joseph, Rigler, Beverly Cleary, Laurelhurst, 
Atkinson, Grout, Creative Science và Harrison Park. 

Xem hình ảnh từ sự kiện này  

 

https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157712767897692
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157712767876711

	7 người từ PPS nhận Giải thưởng Thành tựu Trọn đời tại sự kiện tôn kính Tiến sĩ Martin Luther King Jr.

