Trong khi chúng tôi đi vắng: Trường Jason Lee
thắng giải thưởng cho sự tập trung vào sức khỏe;
cầu thủ bóng rổ Seth Curry của đội Blazers hỗ trợ
các học sinh; và nhiều thông tin khác
PPS Pulse đã tạm vắng hai tuần để nghỉ mùa xuân, nhưng các hoạt động trong sở học chánh của
chúng tôi vẫn tiếp tục xảy ra trước và sau kỳ nghỉ. Một số việc đã xảy ra sau khi tờ thông tin phát
hành lần trước:
Trường Jason Lee được khen thưởng: Trường Tiểu Học Jason Lee đã trở thành một trong ba
trường học trong tiểu bang nhận được Giải thưởng Sức khỏe Trường học Oregon 2018-19 từ Bộ
Giáo dục Oregon. Danh dự khen thưởng "những nỗ lực nổi bật để cải thiện sức khỏe trẻ em và
tạo mối liên hệ giữa dinh dưỡng, hoạt động thể chất và thành tích học tập."
Các đại diện của Bộ giáo dục Oregon và Hội đồng Dinh dưỡng và Sữa Oregon đã trao giải thưởng
trị giá 2.500 đô la cho Hiệu trưởng Isaac Cardona và nhân viên của ông tại một buổi lễ hôm Thứ
Sáu.
Hiệu trưởng Cardona đã kết hợp vận động thể chất vào các phần khác nhau của ngày học. Ông
đã sử dụng một ngân khoản trợ cấp để thuê hai giáo viên giáo dục thể chất, cho phép trường có
các lớp khiêu vũ và thể dục thường xuyên. Một lợi ích là trường đã giảm số lượng học sinh bị
đuổi học từ 103 học sinh năm năm trước xuống số không trong năm nay.
“Chúng tôi đã sử dụng các hoạt động thể chất như một cách để các trẻ em hoạt động tích cực.”
Ông Cardona nói.
Trường học tổ chức “Morning Mile” mỗi Thứ Sáu lúc 7:30 sáng, khi các học sinh và phụ huynh
chạy hoặc đi bộ một dặm trước khi vào học.
“Các cha mẹ rất thích được đi từng bước với những đứa trẻ trước khi vào học. Ông Cardona nói.
(Xem thêm hình ảnh tuần trước See more photos from last week’s Morning Mile)
Trường cũng đang bắt đầu các chương trình cho phép các nhân viên và phụ huynh tham gia vào
các hoạt động thể chất, bao gồm các lớp yoga cho phụ huynh SUN và chăm sóc trẻ em để cho
phép phụ huynh tham gia vào một câu lạc bộ chạy bộ.
Jason Lee là trường thứ sáu của Sở học chánh Portland thắng được giải thưởng, bắt đầu từ năm
2008. Những trường PPS thắng trước đây là Trường Tiểu Học Abernethy, 2007-08; Trường Sabin
K-8, 2010-11; Trường Tiểu Học James John, 2011-12; Trường Trung Học Benson, 2012-13; và
Trường Trung Cấp Robert Gray, 2014-15.
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Seth Curry hỗ trợ các học sinh: Cầu thủ bóng rổ Seth Curry của đội Portland Trail Blazers bày tỏ
sự hỗ trợ của anh ấy dành cho các học sinh của chúng tôi trong hai lần xuất hiện.
Vào Ngày 21 Tháng 3, anh Curry đã đến Trường Trung Học Cleveland để thăm lớp học của giáo
viên giáo dục đặc biệt Dominic LeFave, người cũng là huấn luyện viên bóng rổ Thế vận hội đặc
biệt. Các học sinh và thành viên trong đội của giáo viên LeFave đã gặp gỡ và chụp hình với anh
Curry. (Xem hình ảnh từ chuyến thăm See photos from the visit)
Ngày hôm sau, anh Curry đến Trường Trung Cấp Lane để gặp các học sinh AVID của giáo viên
Lisa Coffman. Các học sinh là một phần của chương trình có tên "Venture: Business
Entrepreneurship," trong đó họ tạo ra doanh nghiệp xe tải thực phẩm của họ. (Xem hình ảnh từ
chuyến thăm See photos from the visit)
Lễ hội đa văn hóa Trường Harrison Park: Trường K-8 ở Đông Nam Portland đã tổ chức sự kiện
thường niên vào Ngày 21 Tháng 3. Sự kiện có nhiều màn trình diễn giới thiệu văn hóa của một
tập thể học sinh đa dạng trong năm 2017-18 là 27% người Châu Á, 22% người Mỹ gốc Phi và 19
phần trăm người gốc Tây Ban Nha. (Xem hình ảnh từ sự kiện này See photos from the event)
Các đội robotics của Grant, Cleveland tiến lên: Đội robotics (nghiên cứu sử dụng người máy)
của Trường Trung Học Grant lần đầu tiên được tham dự Giải vô địch Tây Bắc FRC, do đã giành
chiến thắng trong một sự kiện của sở học chánh tại Học viện Clackamas ở Thành phố Oregon.
Chiến thắng này là lần đầu tiên cho đội Generals, được thành lập vào năm 2011.
Đội Grant, được huấn luyện bởi Alex Luboff, cũng cùng được tham gia bởi đội Pigmice từ
Trường Trung Học Cleveland, tại Giải vô địch Tây Bắc Thái Bình Dương tuần trước tại Trung tâm
Hội nghị Tacoma. Đội Pigmice, được huấn luyện bởi Cindi Carrell, cũng đã thi đấu tại các khu vực
vào năm ngoái, khi được tổ chức tại Memorium Coliseum, và tham dự Giải vô địch thế giới 2016.
Trồng cây tại khuôn viên Trường Marshall: Các học sinh Trường Trung Học Grant sẽ rời Trường
Trung Học Marshall - ngôi trường tạm thời của họ trong hai năm trong khi xây dựng khuôn viên
trường của họ - vào cuối năm học này, nhưng họ đã để lại một cái gì đó cho những học sinh tiếp
theo của khuôn viên trường vùng Đông Nam Portland: các cây mới.
Khoảng 18 học sinh Grant từ lớp Khoa học Môi trường của giáo viên Walt Holland, với sự giúp
đỡ của một tình nguyện viên của Cục Lâm nghiệp Oregon, đã trồng năm cây tại khuôn viên
Trường Marshall vào tuần trước. Sau khi các học sinh Grant rời đi, các học sinh từ Trường
Madison sẽ chuyển đến Marshall trong hai năm khi khuôn viên trường của họ trải qua quá trình
xây dựng để hiện đại hóa khuôn viên trường.
Nỗ lực trồng cây của các học sinh là một phần của việc trồng khoảng 30 cây tại khuôn viên
Trường Marshall của cơ quan Urban Forestry of Portland Parks & Recreation. Cơ quan Lâm
nghiệp Đô thị đã thực hiện trồng cây tương tự tại các trường khác và thường cố gắng tạo cơ hội
cho các học sinh tham gia. (Xem hình ảnh từ việc trồng cây See photos from the tree planting)
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