Tin tức & Ghi chú: Roosevelt tổ chức Lễ hội Thống
nhất lần thứ 2; các học sinh người Mỹ bản xứ được
khen thưởng; lễ khởi công tại Trường Madison
Trường Trung Học Roosevelt có một trong những tập thể học sinh đa dạng nhất ở Oregon, và
trường đã tổ chức vào Thứ Sáu với Lễ hội Thống nhất hàng năm lần thứ hai. Sự kiện này, được
thiết kế và tổ chức bởi các học sinh từ bảy lớp học Nghiên cứu Sắc tộc, đã thu hút hàng trăm học
sinh và thành viên cộng đồng đến khuôn viên trường ở khu Bắc Portland.
Sự kiện này bao gồm một loạt các buổi biểu diễn, bao gồm các vũ công bản địa, thơ nói, âm
nhạc văn hóa, điệu nhảy Đảo Thái Bình Dương và nhiều hơn nữa. Thức ăn được làm bởi các học
sinh trong các lớp Nghiên cứu Sắc tộc và gia đình của họ, các học sinh Senior Inquiry và giáo
viên.
Xem toàn bộ hình ảnh từ sự kiện này
Các học sinh người Mỹ bản xứ được khen thưởng: Các học sinh từ 11 trường trung học PPS đã
được khen thưởng tại lễ kỷ niệm Ngày Danh Dự hàng năm, được tổ chức vào tuần trước tại
Trung tâm Cộng đồng Sinh viên và Người Mỹ Bản xứ của Đại học Portland State. Tổng cộng, 21
học sinh từ các trường PPS, cùng với hai học sinh từ các trường khác, sắp tốt nghiệp và đã trải
qua chương trình Giáo Dục Người Mỹ Bản Xứ PPS được khen thưởng.
Các học sinh thuộc các bộ lạc ở Oregon và các nơi khác. Sự kiện được tổ chức để tưởng nhớ
Corbin Lunceford, một học sinh trong chương trình Giáo Dục Người Mỹ Bản Xứ tại Trường Grant
đã qua đời năm ngoái.
Xem danh sách đầy đủ các học sinh được vinh danh See a full list of honored students
Xem toàn bộ hình ảnh từ sự kiện See a full set of photos from the event
Khởi công xây cất ở Trường Trung Học Madison: Các cái xẻng có kích thước cho người lớn và
trẻ em được sử dụng trong buổi lễ khởi công dự án xây dựng hai năm hiện đại hóa Trường Trung
Học Madison. Buổi lễ được tổ chức vào Thứ Bảy, được dẫn dắt bởi Hiệu trưởng Petra Callin và
các bài phát biểu của Dân biểu Hoa Kỳ Earl Blumenauer, Giám đốc Sở học chánh Guadalupe
Guerrero và Kent Kentenenfield, học sinh tốt nghiệp năm 1986, cầu thủ cho tám đội bóng chày
Major League Baseball khác nhau.
Sau khi năm học 2018-19 kết thúc tại Madison, công việc sẽ bắt đầu với dự án hiện đại hóa bao
gồm hơn 170.000 feet vuông xây dựng mới. Các học sinh Madison sẽ chuyển đến khuôn viên
Trường Trung Học Marshall trong hai năm trước khi quay trở lại trường hiện đại hóa hoàn toàn
vào năm 2021.
Xem toàn bộ hình ảnh đầy đủ từ buổi lễ
Tìm hiểu thêm về dự án hiện đại hóa Madison
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