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Các sự kiện bóng rổ PIL làm nổi bật công bằng xã 
hội, nâng cao vị thế các phụ nữ trẻ  

Liên đoàn Portland Interscholastic sẽ tổ chức hai sự kiện bóng rổ lớn trong hai tháng tới để tôn 
vinh một môn thể thao mà liên đoàn vượt trội, nhưng cũng là để tôn vinh các lý tưởng rất quan 
trọng đối với các học sinh và vận động viên của chúng tôi. 

Giải Đấu Bóng Rổ Dr. Martin Luther King Jr. Invitational:  Giải bóng rổ thường niên năm thứ tư 
sẽ được tổ chức tại Trung tâm Chiles của Đại học Portland vào Thứ Hai, Ngày 20 Tháng 1, vào 
ngày lễ kỷ niệm thần tượng tranh đấu quyền công dân. 

Bảy trận đấu sẽ được tranh đua, trong đó bốn trận có các đội PIL. Đội nữ đương kim vô địch tiểu 
bang Benson, đội nữ Grant và các đội nam Benson và Grant sẽ chơi trong các trận đấu với các 
đội không trong liên đoàn. 

Sự kiện này cũng sẽ có hai giải thưởng, bao gồm những người thắng trong một cuộc thi viết luận 
của học sinh. Cuộc thi dành cho bất kỳ học sinh trung học nào học trong trường Portland hoặc 
sống trong giới hạn thành phố Portland. Chủ đề của bài luận là, “Tiếp tục giấc mơ: hướng tới sự 
đoàn kết, công bằng và hòa bình.” 

Ba học sinh đứng đầu sẽ nhận được tiền học bổng cho chi phí đại học, với người thắng hạng 
nhất nhận được 1.000 đô la, người thắng thứ hai 750 đô la và người thắng thứ ba 500 đô la. 
Xem tờ thông tin contest flyer để biết chi tiết về cuộc thi và chỉ dẫn cho bài thi luận văn. 

Năm ngoái, Amaya Aldridge của Trường Grant, người chơi trong đội bóng rổ nữ Generals, đã 
thắng hạng nhất cho bài dự thi của cô, “Một lá thư gửi cho em gái nhỏ của tôi.” Đọc bài luận văn 
ở đây Read the essay. 

Sự kiện này cũng sẽ bao gồm Giải thưởng Cam kết Công bằng Xã hội đầu tiên của PIL. Đề cử 
đang được chấp nhận cho giải thưởng này, sẽ ban thưởng một cá nhân (người lớn hoặc học 
sinh) hoặc tổ chức ở khu vực Portland phục vụ làm gương cho các người khác thông qua cam kết 
công bằng chủng tộc và công bằng xã hội vượt ra ngoài phạm vi trách nhiệm nghề nghiệp của 
họ. 

Đề cử sẽ được chấp nhận cho đến Ngày 5 Tháng 1. Để biết thêm thông tin, hãy xem tiêu chuẩn 
giải thưởng và quy trình đề cử award criteria and nominating process. 

Giải Đấu Bóng Rổ Pacific Office Automatic Holiday Classic: Sự kiện bước vào năm thứ ba, tiếp 
tục phát triển thành một giải đấu bóng rổ nổi tiếng dành cho các nữ sinh. Sự kiện năm nay đã 
mở rộng tới 32 đội thi đấu trong bốn nhóm tại hai sân bóng rổ, tại Trường Trung Học Franklin và 
Grant, Ngày 27-29 Tháng 12. 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/MLKEssay_2020_v3.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/MLKEssay_2020_v3.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/MLKAward.pdf
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Sự kiện này sẽ bao gồm sáu đội PIL gồm các đội Cleveland và Wilson, sẽ thi đấu trong 
nhóm“Lewis” tại Trường Grant; các đội Franklin và Roosevelt, trong nhóm “Clark” tại Trường 
Grant; đội Benson, trong nhóm “Diamond” tại Trường Franklin; và đội Grant, trong nhóm 
“Platinum” tại Trường Franklin. 

Sự kiện này cũng bao gồm 20 đội khác từ khắp Oregon, bốn  đội từ Washington, một từ 
Tennessee và một từ Hawaii. Xem trang giải đấu tournament website để biết các đội, các nhóm, 
thời gian trận đấu và thông tin mua vé. 

Ngoài giải đấu bóng rổ trường trung học ưu tú, sự kiện này còn thúc đẩy Chương trình Nâng cao  
Vị thế cho các Phụ nữ trẻ (Young Women’s Empowerment) giúp các vận động viên tìm hiểu cách 
thể thao có thể là cầu nối cho tương lai. Nó sẽ bao gồm các bài phát biểu và thảo luận của các 
chuyên gia phụ nữ thành công. 

Xem video về sự kiện năm ngoái. See a video of last year’s empowerment event. 

 

 

 

https://portlandholidayclassic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xIh1bH3YpK4&feature=emb_title
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