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Damian Lillard thảo luận RESPECT (TÔN TRỌNG) tại 
Roosevelt  
Một chuyến viếng thăm của ngôi sao bóng rổ Portland Trail Blazers Damian Lillard đã giúp đón 
mừng một năm học mới tại Trường Trung học Roosevelt. Lillard xuất hiện trong buổi họp mặt 
toàn thể học sinh và cung cấp sự hỗ trợ của anh ta, nói với các học sinh rằng đôi khi sự hiện diện 
rất quan trọng.  

Sau khi thua một trận đấu quan trọng khi còn là một thiếu niên, Lillard cho biết, thường những 
cầu thủ sẽ mất một ngày nghỉ để phục hồi.  Nhưng Lillard không như vậy. Anh ta là người duy 
nhất ra sân để luyện tập vào ngày hôm sau. 

"Tôi không cần phải xuất hiện vào ngày hôm đó, nhưng tôi đã cam kết với huấn luyện viên của 
tôi rằng tôi sẽ ở đó, vì vậy tôi đã xuất hiện," Lillard nói. "Tôi giữ lời hứa với anh ấy." 

Hàng năm kể từ khi gia nhập đội Blazers vào năm 2012, Lillard đã chọn hai hoặc ba trường trong 
khu vực đô thị Portland để ghi danh vào chương trình RESPECT program (TÔN TRỌNG) của 
mình, một sáng kiến toàn trường nhằm khuyến khích học sinh đến lớp đúng giờ, làm việc chăm 
chỉ và tôn trọng giáo viên, các bạn học và bản thân họ. 

Mục đích của Chương trình RESPECT là cải thiện tỷ lệ đi học đều đặn và tỷ lệ tốt nghiệp tại 
trường học bằng cách khích lệ các học sinh có thành tích tốt. Học sinh nào đạt được một mức 
nhất định cho điểm trung bình và sự hiện diện sẽ được bốc thăm để được tặng giày, vé đi xem 
đội bóng rổ Blazers và các thiết bị khác. Lillard đưa ba học sinh có trình độ cao đứng cùng với 
anh ta và cho họ túi đồ tặng.  

Hiệu trưởng Filip Hristic đã khởi đầu buổi họp, chia sẻ các mục tiêu và hy vọng cho năm học mới 
với các học sinh - tất cả học sinh, bất kể chủng tộc, nhận dạng giới tính, khuynh hướng tình dục 
hay tình trạng nhập cư đều được hoan nghênh và trân trọng. Phòng gym vang lên tiếng hoan hô 
khi ông ta nói: "Tôi muốn các em biết rằng đời sống của người da đen quan trọng và tình trạng 
nhập cư của các em không quan trọng!" 

Lillard đã kết thúc buổi họp bằng cách nói với các học sinh rằng anh hy vọng họ không xem 
thường kinh nghiệm đi học trường trung học. 

"Điều tốt nhất tôi có thể cho các em là hãy vui chơi," Lillard nói. "Hãy vui thích làm một học sinh 
trung học. Thưởng thức lẫn nhau. " 

 

http://www.nba.com/blazers/community/lillard-tips-new-school-year-new-energy-around-motivational-respect-program
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