
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Quan sát tại các trường học PPS trong Tuần lễ Hành 
động của phong trào Black Lives Matter (Black Lives 
Matter Week of Action) với những người mặc áo có 
mũ trùm đầu (Hoodies) gia tăng 
Số lượng những người mặc áo có mũ trùm đầu (hoodies) đã gia tăng tại các trường học trong 
toàn khu học chánh vào ngày 5 tháng Hai - Ngày sinh của Trayvon Martin và ngày đầu của tuần 
lễ National Black Lives Matter Action Week ở trường học. Martin là một thiếu niên người Mỹ 
gốc Phi, đã bị George Zimmerman giết chết vào năm 2012. Việc giết người và sau đó là sự trắng 
án của Zimmerman đã thúc đẩy phong trào Black Lives Matter (BLM).  

Đối với một số học sinh da màu của PPS, sự đe dọa bạo lực chủng tộc là có thật. 

"Trong Ngày Hoodies Up, rất nhiều trẻ em chia sẻ những kinh nghiệm mà họ hoặc gia đình của 
họ đã trãi qua, bị sách nhiễu hoặc ngược đãi bởi nhân viên công lực", Kae'Lyn Wright, một học 
sinh lớp 10 ở Trường Trung Học Roosevelt, và người tổ chức Hoodies Up Day tại trường, cho 
biết : "Tôi sợ là tôi hoặc người nào mà tôi biết cũng có thể bị ngược đãi." 

Các khu học chánh của các thành phố trên toàn quốc, bao gồm New York, Los Angeles, Seattle, 
Chicago và Philadelphia, đã tham gia tuần lễ BLM Week of Action ở các trường học. Các nhà tổ 
chức đã có một số mục tiêu cho tuần lễ này, bao gồm các bài học giảng dạy về chủ nghĩa phân 
biệt chủng tộc, sắc tộc người da đen và văn hoá người da đen. Cuối cùng, họ hy vọng chấm dứt 
bất kỳ khoan dung nào trong kỷ luật tại trường học, thực hiện việc phục hồi công lý, tuyển 
dụng thêm giáo viên người da đen và yêu cầu bắt buộc phải có các môn học lịch sử của người da 
đen và học hỏi về các dân tộc trong các lớp MG-12. 

Các trường Roosevelt, Winterhaven MG-8, Trường Trung Học Cấp 2 Ockley Green và trường 
Trung Học Cấp 3 Grant là vài trường đã tham gia vào tuần lễ BLM Week of Action. Học sinh 
trường Grant đã treo một lá cờ của Black Lives Matter ở phía trước của trường vào cuối ngày 
học. Tại trường Ockley Green, thầy Drew Robinson là giáo viên dạy toán, đã cùng với các học 
sinh thực hiện một số sự kiện. 

"Hiệp hội Học Sinh Người Da Đen đã tập họp tại thư viện và thực hiện việc nghiên cứu tự định 
hướng. Họ đã đưa ra những đề nghị để thay đổi chính sách của trường học và thực hiện kế 
hoạch hoạt động do học sinh lãnh đạo trong khuôn viên trường học;" Robinson nói: "Bằng cách 
trao quyền cho học sinh người da đen trong tuần này, các nhân viên hy vọng sẽ thay đổi trường 
OGMS thành một trường học mà có thể đạt được nhu cầu của học sinh người da đen hàng ngày 
trong năm." 

Một số giáo viên và cố vấn tại trường Roosevelt cũng đã làm việc với học sinh để tổ chức các 
buổi sự kiện về BLM Week of Action. 
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"Ngày Hoodies Up Day là một sự kiện nhắc nhở cho phong trào BLM đối với con em của chúng 
ta, vì vậy nếu chúng ta là nhà giáo mà không nghĩ đến vấn đề này mỗi ngày, vậy thì chúng ta đã 
không làm việc để đưa các mục tiêu của phong trào trở thành hiện thực." Moe Yonamine, một 
giáo viên về Lịch Sử, Luật Pháp và Lịch Sử tại trường Roosevelt cho biết. 

Em Wright cho biết Hoodies Up Day đã có ảnh hưởng đến tất cả các bạn cùng lớp, chứ không 
phải chỉ riêng những các học sinh người da màu. 

"Tôi nghĩ điều này sẽ thay đổi văn hoá trường học của chúng tôi", em Wright nói. "Có một số 
trường hợp kỳ thị ở đây bởi các học sinh khác, nhưng sau sự kiện này nhiều người nói rằng họ sẽ 
làm tốt hơn." 

-Pamela Jordan 
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