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Đề cử giáo viên yêu thích nhất cho giải thưởng Vinh 
Danh Nhà Giáo Của Năm 

Các đề cử cho Giải Thưởng 2019 của Giáo chức Oregon (2019 Oregon Teacher of the Year 
Award) đang được thâu nhận qua một tiến trình cải tiến đã được bổ sung với các giải thưởng 
mới tôn vinh giáo viên hàng đầu của từng khu học chánh phục vụ giáo dục của tiểu bang. 

Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Oregon hiện đang thâu nhận các đề cử cho giải thưởng Vinh Danh Nhà 
Giáo Của Năm( Teacher of the Year)  trong 19 khu học chánh của tiểu bang, một cuộc thi đua mở 
rộng của Bộ GD Oregon (ODE) được thực hiện  với sự cộng tác của Cơ Quan Xổ Số Oregon. 
Những người thắng giải, sẽ được vinh danh trong tháng Năm, sau đó sẽ được đưa vào danh sách 
tranh giải danh dự trong toàn tiểu bang, và kết quả sẽ được công bố vào tháng Chín. Các giáo 
viên của Khu Học Chánh Portland sẽ được xem xét để tuyển chọn cho danh dự này cho Sở Giáo 
Dục của Quận Multnomah cùng với các giáo viên của các khu học chánh Centennial, Corbett, 
David Douglas, Gresham-Barlow, Parkrose, Reynolds và Riverdale. 

Bất cứ ai muốn đề cử một giáo viên đều được nộp mẫu đơn ở online vào ngày 31 Tháng Một. 
Các giáo chức được đề cử cần phải hoàn tất đơn vào ngày 30 tháng Ba. Giải vinh dự của khu học 
chánh gồm có $ 500, và Oregon Teacher of the Year được $ 5,000 , và trường học của giáo viên 
thắng giải cũng nhận được một món quà trị giá $5,000. 

Một giáo viên thuộc Khu Học Chánh Portland, Matthew Bacon-Brenes của Mt. Trường trung học 
Tabor, đã đạt Giải thưởng Oregon Teacher of the Year Award cho năm 2018, là giáo viên thứ tư 
của PPS đạt danh dự từ khi giải này được bắt đầu có vào năm 1955. 

Những giáo viên PPS đã đoạt giải thưởng trước đây là Elena Garcia-Velasco của SEIS tại Trường 
Roosevelt vào năm 2012; Carlton Bryson của Trường Trung Học Benson vào năm 1970; và 
Lorraine Sabo của Trường Tiểu Học Lewis vào năm 1962. 

-Mike Tokito 
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