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Những người biểu diễn và diễn giả của PPS sẽ tham 
gia Lễ tưởng nhớ Tiến sĩ Martin Luther King Jr. 
Sở học chánh Portland một lần nữa sẽ là một phần đặc trưng của sự kiện tưởng nhớ Tiến sĩ 
Martin Luther King Jr. hàng năm của thành phố. Lễ tưởng niệm lần thứ 34 sẽ được tổ chức vào 
Thứ Hai, Ngày 21 Tháng 1, tại Trung tâm Christian Christian, 7600 NE Glisan St. Sự kiện này sẽ có 
các buổi biểu diễn kỹ thuật số, âm nhạc và nghệ thuật và một loạt các diễn giả cộng đồng, diễn 
ra từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều. 

Ông Curtis Wilson Jr., hiệu trưởng Trường trung học Benson, sẽ là một trong những người nhận 
Giải Thành tựu Trọn đời. Năm ngoái, ông Wilson, người đã làm việc như một nhà giáo dục trong 
PPS trong hơn 20 năm, được vinh danh là Hiệu Trưởng Trường Trung Học Xuất sắc Trong Năm 
của Tiểu bang Oregon (named the Oregon High School Principal of the Year). 

Chương trình cũng sẽ bao gồm một màn trình diễn của các vũ công nổi tiểng của Trường trung 
học Jefferson, cũng như các nhóm từ các trường trung cấp Lane và Roseway Heights, và Trường 
Cesar Chavez. Hội Học sinh Da đen từ Trường trung học Roosevelt sẽ có một bài thuyết trình, 
cũng như cô Nichole Watson, một giáo viên lớp bốn tại Trường tiểu học Rosa Park, người sẽ đại 
diện cho Hiệp hội Giáo viên Portland. 

Các người tham dự được yêu cầu đóng $5 hoặc mang năm đơn vị thực phẩm để lâu được, cả hai 
đều được tặng cho ngân hàng thực phẩm địa phương. Chương trình cũng sẽ được phát qua 
phương tiện truyền thông cộng đồng và được phát trực tuyến trên web. Để biết thông tin phát 
sóng và để xem toàn bộ sự kiện, hãy xem quảng cáo sự kiện the event’s flier. 

Sở học chánh Portland và Hiệp hội Giáo viên Portland là một trong các cơ quan bảo trợ sự kiện. 

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=124703&PageID=1
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/MLKTributeFlier.pdf

