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Ông Curtis Wilson Jr. của Trường Benson được vinh 
danh tại sự kiện tưởng nhớ Tiến sĩ Martin Luther 
King Jr. 

Đối với hiệu trưởng Trường Trung Học Benson, Ông Curtis Wilson Jr., nhận được giải thưởng 
Thành tựu Trọn đời thật là hứng khởi. Nhận được vinh dự đó tại Lễ Tưởng Nhớ Tiến sĩ Martin 
Luther King Jr. hàng năm tại Thành phố Portland đã khiến cho vinh dự thêm ý nghĩa. 

“Tất cả chúng ta đều có những lý tưởng khác nhau về cách ông ấy ảnh hưởng đến chúng ta,” 
Ông Wilson nói về người thần tượng dân quyền. “Đối với tôi, đó là việc thay đổi ở cấp độ vĩ mô. 
Tôi cảm thấy là một hiệu trưởng, tôi có thể thay đổi tại một ngôi trường có ảnh hưởng đến rất 
nhiều học sinh Benson, tích cực triển khai cho các học sinh da màu.” 

Ông Wilson đã nhận được giải thưởng vào Thứ Hai tại lễ vinh danh hàng năm do Quỹ Nghệ thuật 
Thế giới tổ chức cho Ngày Tưởng Nhớ Tiến sĩ Martin King Luther Jr. tại Nhà thờ Highland 
Christian. Cùng tham gia là vợ của ông, Bà Yushonna Wilson và con trai út, Andrew, Ông Wilson 
đã nhận vinh dự này một năm sau khi ông được vinh danh là Hiệu trưởng Trường trung học Xuất 
sắc của năm của Tiểu bang Oregon (named the Oregon High School Principal of the Year). Dưới 
sự hướng dẫn của Ông Wilson, Trường Benson - có 67% học sinh da màu - đã đạt được tỷ lệ tốt 
nghiệp cao và tỷ lệ bỏ học thấp. 

“Đây là niềm vui khi được công nhận và vinh danh cho tất cả các công việc mà tôi làm ở đây cho 
sở học chánh,” Ông Wilson, đang làm việc năm thứ sáu tại Benson, nói. “Chúng tôi làm một công 
việc rất bạc bẽo, vì vậy tôi rất hào hứng khi đứng lên và biết rằng công việc tôi đã làm trong sở 
học chánh gần 30 năm đã được công nhận.” 

Sự kiện này còn có sự biểu diễn của nhiều chương trình của Sở học chánh Portland, bao gồm 
Chương trình Âm nhạc Bravo từ Trường Cesar Chavez, Chương trình Âm nhạc Hoa Kỳ từ Trường 
Vernon và các Vũ công Trường Trung Học Jefferson. 

Xem hình ảnh từ sự kiện (See photos from the event) 
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