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Đề cử giáo viên yêu thích nhất của quý vị cho giải 
Giáo viên Xuất sắc của năm trong khu vực dịch vụ 
giáo dục tiểu bang Oregon 

Quý vị có biết một giáo viên đang tạo ra sự khác biệt lớn trong đời sống của các học sinh không? 
Đề cử đang được chấp nhận cho Giải thưởng Giáo viên Xuất sắc của Năm 2020 trong các khu 
vực dịch vụ giáo dục tại Oregon. 

Bộ Giáo dục Oregon đang chấp nhận các đề cử cho các giải thưởng trong 19 khu vực dịch vụ giáo 
dục của tiểu bang, bắt đầu một quá trình dẫn đến việc chọn người nhận Giải thưởng Giáo viên 
Xuất sắc của Năm tại Oregon. Quá trình, được điều hành bởi ODE hợp tác với Xổ số Oregon, là 
năm thứ hai mở rộng cho các người thắng trong khu vực. 

Những người thắng trong khu vực sẽ được thông báo vào Tháng Năm và trở thành ứng viên cho 
danh dự toàn tiểu bang, sẽ được công bố vào Tháng Chín. Các giáo viên của Sở học chánh 
Portland sẽ được xem xét cho giải trong khu vực bao gồm Khu Dịch vụ Giáo dục Multnomah, 
cùng với các giáo viên từ các Sở học chánh Centential, Corbett, David Douglas, Gresham-Barlow, 
Parkrose, Reynold và Riverdale. 

Bất cứ ai muốn đề cử một giáo viên đều được mời nộp đơn trực tuyến (invited to submit an 
online form) trước Ngày 31 Tháng Một. Các giáo viên được đề cử sẽ được yêu cầu hoàn thành 
một mẫu đơn trước Ngày 30 Tháng 3. Giải thưởng của khu vực bao gồm giải thưởng $500. Giáo 
viên Xuất sắc của năm Tiểu bang Oregon nhận được $5.000 đô la, với trường học của giáo viên 
thắng giải cũng nhận được $5.000 đô la và ba giáo viên khác vào chung kết sẽ được tặng $2.000 
đô la, với thêm $2.000 đô la sẽ được tặng cho mỗi trường của giáo viên vào vòng chung kết. 

Hai năm trước, một giáo viên PPS, Matthew Bacon-Brenes, của Trường trung cấp Mt. Tabor, đã 
thắng giải thưởng Giáo viên Xuất sắc của năm Tiểu bang Oregon năm 2018, trở thành giáo viên 
thứ tư trong PPS nhận được vinh dự này kể từ khi giải thưởng được bắt đầu vào năm 1955. Ông 
Bacon-Brenes, đã chuyển đến văn phòng trung tâm sở học chánh với tư cách là giáo viên cố vấn 
các giáo viên khác, gần đây đã nhận thêm Giải thưởng Horace Mann cho Giảng dạy Xuất sắc năm 
2019  (added the Horace Mann Award for Teaching Excellence for 2019), một trong năm người 
thắng giải trên toàn quốc. 

Những giáo viên PPS trước đây thắng Giải thưởng Giáo viên Xuất sắc của Năm Tiểu bang Oregon 
là Elena Garcia-Velasco của SEIS tại Roosevelt năm 2012; Carlton Bryson của Trường trung học 
Benson năm 1970; và Lorraine Sabo của Trường tiểu học Lewis năm 1962. 

http://oregonteacheroftheyear.org/winners/oregons-teacher-of-the-year-2019/
http://oregonteacheroftheyear.org/winners/oregons-teacher-of-the-year-2019/
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=142170&PageID=1
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