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Đề cử nhà giáo dục ưa thích nhất của quý vị cho giải 
thưởng giáo viên xuất sắc khu vực của năm  

Quý vị có biết một giáo viên ở Sở Học Chánh Portland đang tạo ra sự khác biệt lớn trong đời 
sống của các học sinh? Đề cử đang được chấp nhận cho Giải thưởng Oregon Giáo viên Xuất Sắc 
Khu vực của Năm 2021. 

Bộ Giáo dục Oregon đang nhận các đề cử cho các giải thưởng cho 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 tiểu bang Oregon của Năm. Quá trình, được điều hành bởi ODE hợp tác với Xổ số Oregon, là 
năm thứ ba mở rộng chọn các người thắng khu vực. 

Các giáo viên từ PPS đủ điều kiện nhận giải thưởng khu vực cho Khu Dịch vụ Giáo dục 
Multnomah Multnomah Education Service District, cũng bao gồm các sở học chánh Centenial, 
Corbett, David Douglas, Gresham-Barlow, Parkrose, Reynold và Riverdale. Những người thắng 
giải thưởng khu vực trở thành ứng viên cho Giải thưởng Giáo viên viên Xuất sắc tiểu bang 
Oregon của Năm. 

Năm ngoái, giáo viên giáo dục đặc biệt của Trường Trung Học Franklin, cô Mercedes Muñoz đã 
thắng giải khu vực regional honor vào Tháng Năm, sau đó được vinh danh là Giáo viên Xuất sắc 
của năm named the Oregon Teacher of the Year vào Tháng Mười. Cô đã gia nhập cùng những 
giáo viên PPS thắng giải thưởng toàn tiểu bang gần đây là Matthew Bacon-Brenes của Trường 
Trung Cấp Mt. Tabor (2018) và Elena Garcia-Velasco của SEIS tại Trường Trung Học Roosevelt 
(2012). 

Đề cử có thể được thực hiện tại trang web Oregon Teacher of the Year website. Hạn chót là 
Ngày 31 Tháng Một. Những người thắng trong khu vực nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 
$500 đô la và người thắng trên toàn tiểu bang nhận được giải thưởng $5.000 đô la, với $5.000 
đô la khác sẽ được tặng cho trường học của giáo viên thắng giải. 

Những người được đề cử phải là một giáo viên được cấp phép dạy học ở các cấp PK-12 ở 
Oregon và dự định tiếp tục làm một giáo viên tích cực. Trong số các tiêu chuẩn của ODE: 

• Là một chuyên gia trong lãnh vực của họ hướng dẫn các học sinh thuộc mọi tầng lớp xã 
hội và khả năng để đạt được sự xuất sắc. 

• Phối hợp với các đồng nghiệp, học sinh và gia đình để tạo ra một môi trường học đường 
tôn trọng và thành công. 

• Cố ý kết nối lớp học và các bên liên quan chính để thúc đẩy một cộng đồng mạnh mẽ. 
• Thể hiện sự lãnh đạo và đổi mới trong và ngoài lớp học tiêu biểu việc học tập suốt đời. 
• Diễn đạt ý mình một cách thu hút và lưu loát. 

Tìm hiểu thêm về chương trình Giáo viên Xuất sắc tiểu bang Oreogn của Năm tại website.  

https://www.multnomahesd.org/
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=99&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=13108&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=145382&PageID=299&IsMoreExpandedView=True
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=149556&PageID=1
https://oregonteacheroftheyear.org/about/
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