Tin tức & Ghi chú: Ciera Ellington và Eric Knox của
Benson, Aaron Deloney của Grant nhận được giải
thưởng Toàn Tiểu Bang
Các giải thưởng liên tục đến với đội bóng rổ nữ Trường Trung Học Benson, tháng trước đã giành
chức vô địch tiểu bang lần đầu tiên trong lịch sử của đội. Tuần trước, cầu thủ hàng đầu và huấn
luyện viên của Techsters, đã thắng các giải thưởng trong các đội hạng 6A Toàn Tiểu Bang.
Ciera Ellington học sinh năm thứ tư của Benson đã được bầu chọn là Đồng cầu thủ Xuất sắc của
năm, và huấn luyện viên Eric Knox đã được chọn là Huấn luyện viên Xuất sắc của năm trong cuộc
bỏ phiếu bầu chọn của các huấn luyện viên tiểu bang. Ellington chia sẻ giải thưởng với học sinh
năm thứ ba Cameron Brink của Southridge.
Deloney, học sinh năm thứ tư tại Grant, đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trong đội
tuyển nam hạng 6A.
Các đội Toàn Tiểu Bang All-State teams đã được thông báo trong tờ báo Oregonia/OregonLive
vào đầu tuần trước, với những người thắng giải thưởng được thêm vào ngày Thứ Sáu.
Knox, người đã hướng dẫn đội Techsters đến trận chung kết tiểu bang hai năm liên tiếp, được
bầu chọn là Huấn luyện viên Xuất sắc của năm hai năm liên tiếp. Ellington, thắng giải danh dự
Toàn Tiểu Bang năm ngoái, đã vươn lên vị trí hàng đầu sau khi giành giải thưởng Cầu thủ Xuất
sắc nhất của năm của Portland Interscholastic League và được nhất trí bầu chọn xuất sắc toàn
giải đấu sau khi dẫn Benson tới chức vô địch tiểu bang.
Hai cầu thủ Benson khác được giải khen thưởng Toàn Tiểu Bang: Tayler Lyday được chọn vào
đội xuất sắc thứ hai và Makenzy Porter được chọn đội danh dự. Hai cầu thủ từ Grant, Daryn
Hickok và Schuyler Berry, cũng được chọn vào đội danh dự.
Deloney trở thành cầu thủ PIL thứ hai liên tiếp được bầu chọn Cầu thủ Xuất sắc của năm. Lựa
chọn năm ngoái, Marcus Tsohonis của Jefferon, được lặp lại trong đội xuất sắc thứ nhất.
Những học sinh nam PIL khác được khen thưởng Toàn Tiểu Bang là Ty Rankin của Grant, đội thứ
hai; và Keylin Vance và Nate Rawlins-Kibong của Jefferon, đội danh dự.
Verselandia sẵn sàng vào Ngày 25 Tháng 4: Verselandia, cuộc thi thơ thường niên của Portland
dành cho các học sinh trung học, sẽ được tổ chức vào Thứ Năm Ngày 25 Tháng 4 tại Arlene
Schnitzer Concert Hall bắt đầu lúc 7 giờ chiều. Những người thắng trong cuộc thi thơ tại 10
trường trung học PPS, cùng với Parkrose và Gresham, sẽ thi đua.
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Cuộc thi được tổ chức theo các quy tắc được sử dụng trong các cuộc thi thơ quốc gia, với các
học sinh được yêu cầu trình diễn các tác phẩm gốc trước một hội đồng giám khảo và khán giả
trực tiếp trong khi không sử dụng đạo cụ, trang phục hoặc âm nhạc. Năm học sinh có điểm số
cao nhất sẽ thắng giải thưởng. Năm ngoái, Lucina Drake của Trường Trung Học Grant đã thắng
cuộc thi.
Vé có thể được mua trước tại trang web Portland 5 website.
Sự kiện tìm hiểu định kiến: Bằng cách nào định kiến của chúng ta ảnh hưởng đến con cái chúng
ta? Câu hỏi đó sẽ được thảo luận trong một sự kiện vào Thứ Hai, Ngày 22 Tháng 4, trong Phòng
Họp Hội đồng của Trung tâm Dịch vụ Giáo dục Blanchard. Sự kiện này mở cửa cho tất cả mọi
người, xảy ra từ 4 đến 5:30 chiều và sẽ được tổ chức bởi Dự án Hội thoại.
Dự án Hội thoại, được điều hành bởi cơ quan Oregon Humanities, mang những người dân
Oregon đến để nói chuyện – giữa những sự khác biệt, niềm tin và tầng lớp - về các vấn đề và ý
tưởng quan trọng. Mục tiêu là kết nối mọi người với các ý tưởng và với nhau, không thúc đẩy
một lý tưởng hoặc đi đến sự đồng thuận.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web Oregon Humanities website.
Lincoln kỷ niệm 150 năm: Đó là một biển đỏ và trắng khi Trường Trung Học Lincoln kỷ niệm 150
năm giáo dục công cộng vào Ngày 13 Tháng 4 tại Viking Pavillion của Đại học Portland State.
Điểm nổi bật của bữa tiệc một trăm năm mươi năm bao gồm diễn giả khách Matt Groening, một
cựu học sinh và là người tạo ra chương trình hoạt hình dài kỳ “The The Simpsons”, và học sinh
tốt nghiệp Lincoln năm 1938, Frieda Gass Cohen, người đã dẫn dắt đám đông diễn suất sôi nổi
qua bài hát chiến đấu Lincoln.
Bữa tiệc lớn, như buổi dạ tiệc được gọi, là lễ ăn mừng quá khứ, hiện tại và tương lai của Lincoln.
Khai trương vào năm 1869, Lincoln là trường trung học công lập lâu đời nhất ở Oregon và nằm
trong số các trường lâu đời nhất phía tây của Sông Mississippi. Khuôn viên trường hiện tại được
xây vào năm 1952 và sẽ bắt đầu một dự án xây dựng lớn để hiện đại hóa nó bắt đầu vào mùa hè
năm 2020.
Xem hình ảnh xuất hiện của Groening trong cuộc tập họp học sinh Lincoln
Xem hình ảnh từ buổi dạ tiệc
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