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Giáo viên Matthew Bacon-Brenes của Trường 
Mt.Tabor được vinh danh là Giáo Viên Xuất Sắc 
năm 2018 của tiểu bang Oregon 
Giáo viên Matthew Bacon-Brenes trong chương trình song ngữ hội nhập tiếng Nhật của trường 
Mt.Tabor được vinh danh là Giáo Viên Xuất Sắc Năm 2018 của tiểu bang Oregon. 

Vào ngày thứ Ba, ông Salam Noor, Phó Giám đốc Văn phòng Public Instruction của Oregon đã 
đến thăm trường để trao tặng bản danh dự về giảng dạy hàng đầu của tiểu bang cho giáo viên 
Bacon-Brenes. Ông Noor đã được tuyên dương về những sáng kiến thực hành, niềm đam mê 
xuất sắc, và sự cam kết mạnh mẽ để bảo đảm học sinh được thành công. 

Những tác động lớn nhất của giáo viên Bacon-Brenes đã được thể hiện trong chương trình song 
ngữ hội nhập tiếng Nhật MG-12 tại PPS trong 20 năm qua. Sự ủng hộ tích cực của ông trong 
chương trình này đã giữ vững được sự thành công cho chương trình và đã thay đổi cuộc sống 
của nhiều học sinh. Hàng năm giáo viên Bacon-Brenes đã giúp thực hiện chuyến đi Nghiên cứu 
Nội trú về Japanese trong hai tuần cho các học sinh lớp 8, nơi mà các em nghiên cứu các chủ đề 
về văn hoá, lịch sử và khoa học xã hội Nhật Bản. 

Cô Jennifer Patterson, giám đốc cao cấp của các Trường MG-8 thuộc Franklin của PPS đã cho 
biết: "Sự lãnh đạo về giảng dạy của thầy Matt, sự vững chắc với công việc không ngừng nghỉ, và 
niềm tin sâu sắc trong việc phục vụ tất cả các trẻ em đã trở thành những điều cột trụ cho sự 
thành công của trường của Mt. Tabor." "Sự khiêm tốn, hài hước và thái độ dễ chịu của ông ấy 
giúp các đồng nghiệp dễ dàng học hỏi bên cạnh ông ấy, và ông ta có ảnh hưởng kỳ diệu về hiệu 
quả của đội ngũ giáo viên ". 

Chương trình Oregon Teacher of the Year được sự tài trợ của Bộ Giáo Dục Oregon phối hợp với 
cơ quan Xổ Số Oregon. Giáo Viên của Năm được lựa chọn sau một quá trình nộp đơn rộng rãi, 
trong đó người nộp đơn được đánh giá về khả năng lãnh đạo, chuyên môn nghể nghiệp trong 
việc giảng dạy, tham gia trong cộng đồng, hiểu biết các vấn đề về giáo dục, phát triển nghề 
nghiệp và tầm nhìn. 

Để biết thêm các thông tin phụ trội về Matthew Bacon-Berens và chương trình Oregon Teacher 
of the Year, xin vào: http://www.oregon.gov/ode/about-us/Pages/2017NewsReleases.aspx.  
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