Trường Cleveland tổ chức buổi hội họp toàn
trường để tôn vinh cộng đồng người Mỹ bản địa
Trường Trung Học Cleveland tổ chức một buổi hội họp toàn trường để tôn vinh cộng đồng người
Mỹ bản địa và công nhận mối quan hệ quá khứ, hiện tại và tương lai của cộng đồng đối với
trường học. Sự kiện này được gọi là RISE, Phục hồi Đặc tính Bản địa qua Đoàn kết và Giáo dục,
được tổ chức vào Ngày 2 Tháng 5 tại hội trường của trường học.
Các khách mời bao gồm các nghệ sĩ và diễn giả người Mỹ bản địa từ các bộ lạc ở Oregon,
Washington, Idaho, Montana, Wisconsin và Alaska. Sự kiện này được tổ chức bởi Liên minh
Cleveland cho Công bằng Chủng tộc và là một phần của “quá trình thực dân hóa” của trường
học để thừa nhận quá khứ của nó, bao gồm các thí dụ về sự chiếm đoạt văn hóa. Vào năm 1988,
trường đã thay đổi biệt danh của trường từ người Indians thành Warriors và tên của tờ báo học
sinh của trường từ Tomahawk thành Clarion.
Trường cũng đã công bố một tên mới cho đội khiêu vũ của trường, bây giờ sẽ được gọi là
Tenacity. Đội trước đây đã được gọi là Sundancers, một cái tên vẫn còn được giữ lại sau sự thay
đổi biệt danh trường thành Warriors. Tuy nhiên, các học sinh người Mỹ bản địa bày tỏ mối quan
tâm về tên cũ của đội, đưa ra lý lẽ rằng tên sundancing là việc thiêng liêng ở một số bộ lạc
Plains.
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