
 

Sở Học Chánh Portland (PPS) áp dụng chính sách nâng đỡ và cơ hội việc làm bình đẳng. 

Đội bóng đá nữ Cleveland dẫn đầu với hạng cao của 
PIL trong các đội bóng học thuật toàn tiểu bang   

Năm thứ hai liên tiếp, trường Trung học Cleveland sản xuất đội bóng đá nữ học thuật hàng đầu 
trong tiểu bang. Đội bóng Warriors đã hoàn thành với điểm trung bình tích lũy cao nhất không 
những trong số các đội hạng 6A, mà cả các đội bóng đá nữ trong tất cả các phân loại ở Oregon 
trong  Giải thưởng Học thuật Toàn tiểu bang của Hiệp hội Tín dụng Cộng đồng OnPoint (OnPoint 
Community Credit Union Academic All-State Awards) .  

Điểm Trung bình 3.90 của Cleveland đã xếp hạng chỉ  cao hơn một đội trong Liên đoàn Liên 
trường Portland (Portland Interscholastic Leaugue) khác, đội Wilson, đứng thứ 2 trong cả Hạng 
6A và tất cả các phân loại. Năm ngoái,  Cleveland đã đứng đầu  trong số tất cả các đội bóng đá 
nữ trong tiểu bang với điểm trung bình 3.94. 

Danh dự học thuật dành cho một đội bóng mà cũng có một năm thành công trên sân cỏ. Đội 
Warriors đã đứng đầu bảng trong PIL trong hai năm liên tiếp, cùng với đội Lincoln giữ chức vô 
địch với thành tích 4-0-2. 

Giải thưởng là một phần của thành tích cao của PIL, nơi đã đặt 20 đội vào các đội toàn quốc học 
thuật, một giải thưởng cấp cho đội bóng nằm trong 10 GPA cao nhất trong bảng phân loại. Ba 
đội PIL khác đã đứng hàng số 1 trong Hạng 6A cho các môn thể thao của họ: Bóng chuyền 
Wilson (3.84 GPA), bóng đá nam Wilson (3.65 GPA) và bóng đá nam Franklin (3.94 GPA). 

Dưới đây là các nhóm PIL giành được danh hiệu học tập danh dự toàn tiểu bang (Hạng 6A trừ 
khi được ghi chú): 

Bóng đá nữ  
1. Cleveland, 3.90 
2. Wilson, 3.89 

Bóng đá nam  
1. Wilson, 3.65 
2. Franklin, 3.64 
5. Lincoln, 3.56 
7. Cleveland, 3.54 
8. Grant, 3.50 

Bóng chuyền  
1. Wilson, 3.84 
3. Grant, 3.82 
t4. Lincoln, 3.77 
t10. Cleveland, 3.70 

http://www.osaa.org/docs/awards/allstate/2018/GSC.pdf
http://www.osaa.org/docs/awards/allstate/2018/GSC.pdf
http://www.osaa.org/docs/awards/allstate/archive/17-18%20Results.pdf
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Trượt tuyết băng đồng Nam (Boys cross country) 
1. Franklin, 3.94 

4. Cleveland, 3.90 
9. Lincoln, 3.79 

Trượt tuyết băng đồng Nữ (Girls cross country) 
t6. Franklin, 3.94 
t6. Grant, 3.94 
10. Cleveland, 3.90 

Bóng đá Mỹ, Hạng 6A 
5. Lincoln, 3.32 
9. Grant, 3.22 

Bóng đá Mỹ, Hạng 5A 
2. Wilson, 3.22 
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