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Các học sinh trung cấp tụ tập để thảo luận về chủng 
tộc trong Hội nghị Nâng cao Tiếng nói của mình lần 
thứ 2 

Các học sinh từ tám trường trung cấp PPS đã tập trung tại Portland Community College vào tuần 
trước trong hai ngày đối thoại cởi mở và hợp tác sáng tạo trong Hội nghị Raise Your Voices lần 
thứ hai. 

Sự kiện kéo dài hai ngày này bao gồm các học sinh trung cấp từ Beaumont, Beverley Cleary, da 
Vinci, Faubion, Harriet Tubman, Laurelhurst, Vernon và West Sylvan, cùng với các nghệ sĩ, nhà 
văn, nhà tư tưởng và nhà lãnh đạo từ các trường trung học Grant và Jefferson. Tổng giám đốc 
Sở Học Chánh Guadalupe Guerrero cũng tham gia. 

Những người tham gia thảo luận về chủng tộc, đặc quyền, bản sắc, công bằng và vai trò của họ 
trong việc “tạo ra các trường học và cộng đồng cho một tương lai khác.” Các cuộc hội thảo được 
điều hành bởi nghệ sĩ/nhà giáo dục Bryan Lafaye, Câu lạc bộ Văn hóa Trường Trung Học 
Jefferson, Cảnh sát Giáo dục Thanh thiếu niên và Hội học sinh National Alliance for Filipino 
Concern. 

“Hội nghị này đã được tổ chức cho các học sinh, bởi các học sinh,” Cô Liz Kobs, một giáo viên cố 
vấn tại Beverly Cleary, người đã giúp tổ chức sự kiện này, cho biết. “Hội nghị đặt các học sinh 
vào trung tâm của công việc công bằng chủng tộc của chúng tôi và trao quyền cho họ trở thành 
một phần của sự thay đổi. 

Các trường trung học và trung cấp muốn tham gia vào năm tới và các doanh nghiệp sẵn sàng 
quyên góp các vật phẩm hoặc làm nhà bảo trợ, nên liên lạc với Cô Kobs tại lkobs@pps.net.  

Xem toàn bộ hình ảnh từ sự kiện (See a full set of photos from the event) 
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