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Tin tức & Ghi chú: Hội PTA Trường Scott được vinh 
danh bởi Giám đốc Sở học chánh; Các vận động 
viên PIL giành chức vô địch tiểu bang môn điền 
kinh; các tin tức khác 

Bất cứ ai tham dự một cuộc họp của  Hội PTA tại Trường Tiểu Học Scott chắc chắn sẽ bị cuốn hút 
bởi cuộc trò chuyện - bằng tiếng Tây Ban Nha, với bộ tai nghe được sử dụng để cung cấp thông 
dịch cho tiếng Anh. Cách thiết lập có tính chất đổi mới là một cách để cho các gia đình nói tiếng 
Anh cảm thấy thế nào đối với các gia đình nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Somalia tham dự các 
cuộc họp được tổ chức bằng tiếng Anh. 

Sự tận tâm để hòa nhập của Hội PTA Trường Scott đã là một lý do chính khiến Giám đốc Sở học 
chánh Guadalupe Guerrero vinh danh nhóm này với Giải thưởng Giám đốc Sở học chánh 2019 
tại Lễ Vinh danh Tình nguyện viên PPS/PTA tại Self Enhemony Inc. 

Megan McCarter, hiệu trưởng  Trường Scott cho biết, “tôi là một hiệu trưởng cực kỳ may mắn 
khi có một nhóm phụ huynh tận tâm và hợp tác làm việc rất nhiều cho trường học. Hội PTA 
Trường Scott là hội thay đổi luật chơi cho các học sinh qua sự đổi mới, gắn kết cộng đồng, gây 
quỹ và quên mình làm việc tình nguyện.” 

Giám đốc Guerrero cũng đã trao tặng một vinh dự mới, Giải thưởng Tầm nhìn, làm nổi bật các 
nhà lãnh đạo tình nguyện dẫn đầu bằng thí dụ và tình bày những cách thức hoạt động mới. Giải 
thưởng được trao cho Fred Smith và Keiona Connor, đồng chủ tịch của Hội PTA Trường César 
Chavez K-8. 

“Đây chỉ là năm thứ ba Trường César Chavez có Hội PTA, và Fred và Keiona đã dẫn dắt nó trong 
hai năm qua,” ông Guerrero nói. “Họ tập hợp cộng đồng trường học đa dạng bằng cách trở 
thành những nhà lãnh đạo đại diện và đáp ứng văn hóa.” 

Ngoài những giải thưởng đó, Hội Portland Council PTA, hợp tác với PPS trong buổi lễ, đã trao ba 
giải thưởng tại sự kiện: 

• Nhà Giáo Dục Xuất sắc của năm: Cô Nicole Dalton đã thắng với công việc là Điều phối 
viên Đại học và giáo viên Beyond High School tại Trường Trung Học Jefferson. Cô được 
biết đến với sự tận tâm không ngừng trong việc giúp các học sinh chuẩn bị cho cuộc 
sống sau trung học và làm cầu nối giữa các nhân viên, học sinh và phụ huynh. 
 

• Quản Trị Viên Xuất sắc của năm: Cô McCarter của Trường Scott cùng với Hội PTA của 
trường cô được vinh danh. Trong năm đầu tiên tại Scott, cô đã đón nhận cộng đồng và 
xây dựng mối quan hệ với các học sinh, nhân viên và phụ huynh. 
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• Giải thưởng Anh hùng: Được trao cho một tình nguyện viên, vinh dự này đã thuộc về 
Christine Vial của Trường Tiểu Học James John, cho sự phối hợp các tình nguyện viên 
cho các sự kiện, giúp đỡ nhân viên và phục vụ trong hội đồng PTA. 

Các vận động viên PIL thắng chức vô địch tiểu bang môn điền kinh: Hai vận động viên từ Liên 
trường Portland Interscholastic League đã thắng chức vô địch tiểu bang tại Giải Vô Địch Điền 
Kinh OSAA Cấp 6A tại Đại học Mt. Hood Community College ở Gresham. Học sinh năm thứ tư 
của Trường Benson, Jaylen Russell, đã thắng môn chạy vượt rào 300 mét, và học sinh năm thứ 
hai của Trường Franklin, Charlie Robertson, đã thắng môn chạy 3.000 mét. 

Học sinh năm thứ ba của Trường Benson, Micah Williams, người được tiên đoán sẽ lập lại chức 
vô địch trong môn chạy 100 và 200, đã không thể thi đua vì bị thương ngón chân. 

Các cầu thủ xuất sắc của các đội baseball, softball Toàn PIL: Liên Trường PIL đã công bố các cầu 
thủ xuất sắc của các đội baselball và softball, được lựa chọn bởi các lá phiếu của các huấn luyện 
viên. 

Trong môn baseball, Kenji Lamdin học sinh năm thứ ba của Trường Grant đã được bầu chọn là 
Cầu thủ Xuất sắc Nhất năm, học sinh năm thứ tư của Trường Wilson, Tavares Tim được chọn là 
Cầu thủ Ném bóng Xuất sắc Nhất năm, và Matt Kabza của Trường Grant được chọn là Huấn 
luyện viên Xuất sắc Nhất năm. Xem danh sách tất cả các cầu thủ xuất sắc See the full all-league 
list. 

Trong môn softball, học sinh băm thứ tư của Trường Franklin Maggie Brauckmiller đã được bầu 
chọn là Cầu thủ Xuất sắc Nhất năm, học sinh năm thứ hai của Franklin Edith Ailee Pederson 
được chọn là Cầu thủ Ném bóng Xuất sắc Nhất năm, và Faith Collar của Roosevelt và Katie 
Meyer của Benson được bầu chọn là Đồng huấn luyện viên Xuất sắc Nhất năm. Xem danh sách 
tất cả các cầu thủ xuất sắc See the full all-league team.  

Các nhà giáo dục PPS tìm hiểu về các ngành nghề: Hơn 220 nhà giáo dục, bao gồm 33 giáo viên, 
cố vấn, hiệu trưởng và quản trị viên từ PPS, đã học về ngành xây dựng và sản xuất trong sự kiện 
Công nghiệp cho Một ngày, do cơ quan All Hands Raised tổ chức. Các nhà giáo dục PPS đã đến 
thăm các công ty như Boeing Portland, ON Semiconductor, Portland General Electric và Sheet 
Metal Institute để tìm hiểu về các cơ hội và con đường cho các học sinh làm các công việc lương 
đủ sống. 

"Tôi cảm kích việc tìm hiểu về các chương trình cụ thể mà các công ty đang tích cực tuyển dụng 
những người trẻ tuổi," cô Beth Biagini, một giáo viên khoa học tại Trường Trung Học Franklin 
nói. "Điều này thật thú vị, để có thể mở ra cơ hội trong tương lai cho các học sinh mà không mắc 
nợ từ học phí đại học." 

Tìm hiểu thêm về Công nghiệp cho Một ngày Learn more about Industry for a Day 

 

 
 

https://cdn1.sportngin.com/attachments/document/0035-1877115/2019_All-League_1st_and_2nd_Teams.pdf?_ga=2.154702332.577812317.1559343998-1727023364.1556312993
http://allhandsraised.org/events/stay-engaged/ifad/
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