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Các trường học tổ chức kỷ niệm Tháng Lịch Sử 
Người Mỹ gốc Phi 
Tháng Lịch Sử Người Da Đen đang xảy ra trên toàn quốc, và các học sinh trong Sở Học Chánh 
Portland đang tham gia trên toàn sở học chánh, với các cuộc hội họp, chương trình giảng dạy, 
trang trí và các hoạt động khác công nhận và tôn vinh thành tích của các người Mỹ gốc Phi. 

Ngày Thứ Ba tại Trường Trung Học Grant, Hội Học sinh Da đen và các học sinh trong lớp công 
bằng đã treo cờ Black Lives Matter trước trường học. Lễ treo cờ khởi động một tháng của các sự 
kiện tại Trường Grant sẽ bao gồm một cuộc hội họp toàn tập thể học sinh Tháng Lịch Sử Người 
Da Đen và sự kiện Race Forward có nghĩa là giúp bình thường hóa các cuộc đàm luận về sắc tộc 
giữa các học sinh và nhân viên. 

Trường Trung Học Roosevelt sẽ một lần nữa là một trong số các trường tổ chức sự kiện Hoodies 
Up. Sự kiện này, được tổ chức trên toàn quốc, tưởng nhớ Trayvon Martin, thiếu niên người Mỹ 
gốc Phi chết vào năm 2012 đã bắt đầu phong trào Black Lives Matter toàn quốc. 

Các thí dụ tiêu biểu của các sự kiện Tháng Lịch Sử Người Da Đen khác quanh sở học chánh: 

Các cuộc hội họp toàn tập thể học sinh và các cuộc tụ họp khác: Các trường học trong sở học 
chánh sẽ tổ chức các buổi hội họp và các cuộc tụ họp Tháng Lịch Sử Người Da Đen, bao gồm: 

• Trường Tiểu Học Tiến sĩ Martin Luther King Jr. sẽ tổ chức Bữa ăn sáng và Nói chuyện 
Black Panther, một đêm văn học văn hóa và buổi hội thảo cộng đồng với sự cộng tác của 
Thư viện Quận Multnomah về các doanh nhân da đen, biểu hiện nghệ thuật và ban hợp 
xướng học sinh. 

• Trường Tiểu Học Buckman sẽ tổ chức hai buổi hội họp toàn tập thể học sinh, với đội 
trống Châu Phi của Trường Trung Cấp da Vinci mở đầu buổi hội họp đầu tiên, và buổi hội 
họp thứ hai có một nghệ sĩ biểu diễn sẽ chia sẻ lịch sử của hip-hop. 

• Hội Học Sinh Da Đen của Trường Trung Cấp Lane đang tổ chức một buổi hội họp toàn 
trường sẽ bao gồm các nghệ sĩ biểu diễn địa phương. 

• Trường Tiểu Học Stephenson sẽ tổ chức một buổi hội họp gồm có “Karida,” một chương 
trình khán giả trẻ về lịch sử của tap qua nhiều thế hệ của phong trào Châu Phi. 

• Trường Trung Học Alliance tại Meek sẽ có một buổi hội họp Hội Học Sinh Da Đen theo 
sau là bữa ăn trưa có các món ăn truyền thống của người Mỹ da đen được nấu bởi các 
học sinh lớp ẩm thực. 

• Trường Trung Cấp Mt. Tabor sẽ tổ chức hội nghị Tiến sĩ Martin Luther King Jr. “Peace 
Prize” 

• Trường Tiểu Học Atkinson sẽ có buổi biểu diễn “Rainbow Company,” khám phá nguồn 
gốc của hip-hop. 
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• Trường Trung Cấp Beaumont sẽ có các buổi biểu diễn của ban hợp xướng và ban nhạc 
của trường, cùng với Sebe Kan, một nhóm nhảy Châu Phi của thanh thiếu niên địa 
phương, và bài phát biểu của Tiến sĩ Michael “Chappie” Grice về Tháng Lịch Sử Người Da 
Đen. 

• Trường Trung Cấp Roseway Heights sẽ chia sẻ các video được thực hiện bởi các Phóng 
viên của Trường RWH và cũng sẽ trưng bày một slideshow về các học sinh của trường 
học, những người nhận dạng là người Mỹ gốc Phi, da đen hoặc người Châu Phi. 

Chương trình giảng dạy: Lịch sử người da đen là một phần lớn của các chương trình giảng dạy 
trong suốt cả năm, và Tháng Hai sẽ thấy các trường tập trung hơn vào nó. 

• Trường Tiểu Học Markham, các học sinh sẽ tìm hiểu về cuộc đời của Tiến sĩ King, viết 
những bài thơ hòa bình và nghiên cứu phong trào dân quyền. 

• Tại Trường Tiểu Học Llewellyn, các sách hình ảnh và sách tiểu sử sẽ được tích hợp vào 
các bài học của Lucy Calkins. 

• Tại Odyssey, các lớp trung học cấp sẽ thực hiện một video Văn minh Vĩ đại của Châu Phi, 
và trường sẽ được trang trí bằng các bảng thông báo và trưng bày sách. 

• Trường Tiểu Học Woodstock có một loạt các bài học trong lớp, bao gồm đọc to, các 
video về các bài phát biểu và tường thuật tài liệu. 

• Tại Trường César Chávez K-8, các học sinh cấp hai sẽ đọc sách về lịch sử người da đen 
cho các học sinh K-5, và hội đồng học sinh cấp hai sẽ tổ chức các sự kiện ăn trưa cho các 
học sinh K-5. 

• Trường Tiểu Học Rieke đang thực hiện một dự án nghệ thuật đa phương của các học 
sinh lớp bốn và lớp năm về các người tranh đấu cho tự do.  

• Trường Tiểu Học Duniway có một loạt các bài học, bao gồm các nghiên cứu về Vanport 
như một phần của lịch sử Portland và luật loại trừ của thập niên 1840. 

• Các học sinh lớp năm Trường Tiểu Học Whitman đang thực hiện các dự án dựa trên 
nghiên cứu của họ về Chiến tranh Cách mạng và chế độ nô lệ. 

Ngoài ra: Các trường học đang kỷ niệm tháng  lịch sử theo những cách khác: 

• Trường Trung Cấp Robert Gray đang thành lập Hội Học Sinh Da Đen. 
• Trường Tiểu Học Vestal sẽ tổ chức tuần hành để hỗ trợ Black Lives Matter. 
• Trường Faubion K-8 đang tổ chức một Bảo tàng Di động Người Mỹ gốc Phi, sẽ tổ chức 

một cuộc tuần hành hòa bình và sẽ có một hoạt động trang trí cửa lớp học. 
• Trường Tiểu Học Jason Lee sẽ tổ chức lễ kỷ niệm “Black Brilliance” lần thứ 2 hàng năm, 

với các biểu diễn, âm nhạc, thực phẩm, nghệ thuật và học tập trong toàn trường. 
• Hội Học Sinh Da Đen của Trường Trung Cấp Hosford đang tổ chức một số chuyến đi 

tham quan, bao gồm Bảo tàng Lịch sử Di động Người Da đen tại Đại học Cộng đồng 
Portland, cuộc tập hợp và tuyên bố kêu gọi hành động “Call to Action”  tại Tòa thị chính 
và các chuyến đi đến các trường tiểu học. 

• Trường Tiểu Học Ainsworth đã trang trí bảng thông báo tại hành lang chính của trường 
với các nhân vật lịch sừ và các danh ngôn, quá khứ và hiện tại. 

Thach Nguyen
�
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• Trường Harrison Park K-8 đang tổ chức một cuộc thi trang trí cửa lớp học dựa trên các 
bài học về một người hoặc sự kiện người Mỹ gốc Phi lịch sử, làm thành một đường đi bộ 
trưng bày nghệ thuật cho các học sinh xem các cánh cửa đã hoàn thành. 

• Trường Tiểu Học Scott đang tổ chức một cuộc thi cho từng cấp lớp chấm điểm trang trí 
cửa lớp học, tham gia vào trưng bày tương tác về sách và đọc to một cuốn sách. Cấp lớp 
thắng sẽ có được một bữa tiệc. 
 

 

 


