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Các học sinh Trường Martin Luther King Jr. tôn vinh 
các nền văn hóa đa dạng của họ 

Trường Tiểu Học Martin Luther King Jr. có một trong những tập thể học sinh đa dạng nhất trong 
Sở Học Chánh Portland, và vào Thứ Sáu, trường đã tổ chức một sự kiện phản ánh sự đa dạng đó. 
Lễ Kỷ niệm Toàn cầu bao gồm các yếu tố gắn liền với Tháng Lịch Sử Người Da Đen và Tết Nguyên 
Đán cũng như các nền văn hóa khác trong cộng đồng nhà trường. 

Trong Tháng Lịch Sử Người Da Đen, các học sinh đã nghiên cứu một người Mỹ gốc Phi đã truyền 
cảm hứng cho họ và trình bày bảng tầm nhìn về chủ đề của họ. Các học sinh được mời vào 
phòng tập thể dục để trải nghiệm "Sắc thái Sắc đẹp" trong đó họ tìm thấy một mảng sơn phù 
hợp với màu da của họ. 

Trường có Chương trình Song ngữ Hội nhập Tiếng Trung hoa, cũng đã tổ chức Tết Nguyên Đán 
tại sự kiện này. Các học sinh biểu diễn các bài hát và vở kịch về các yếu tố khác nhau của nền văn 
hóa Trung Quốc. 

Lễ kỷ niệm cũng bao gồm thực phẩm từ nhiều nền văn hóa, bao gồm cả các cộng đồng lớn Tây 
Ban Nha và Latinh của trường. 

Xem một bộ hình ảnh đầy đủ từ Lễ Tháng Lịch Sử Người Da Đen (See a full set of photos from 
the Black History Month presentation) 
Xem một bộ hình ảnh đầy đủ từ lễ Tết Nguyên đán (See a full set of photos from the Lunar New 
Year celebration) 

https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157706961786234
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157706961786234
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157703494272532
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157703494272532
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