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Nghi lễ treo cờ tại Trường Grant tôn vinh Người Mỹ 
Bản Xứ 

Các học sinh tại Trường trung học Grant được mời tham dự một buổi lễ treo cờ trong giờ ăn 
trưa ngày thứ năm để tôn vinh Tháng Di Sản Người Mỹ Bản Địa, và các nhân viên nhà trường 
không chắc có bao nhiêu học sinh đi ra ngoài vào một ngày lạnh lẽo. Nhưng họ đã thấy một đám 
đông các học sinh đi qua cửa trước tại khuôn viên Trường Marshall (Trường tạm thời của Grant) 
để xem buổi lễ.  

Toli Tate, chủ tịch Hội Học Sinh Người Mỹ Bản Địa (NASU) nói: “Tôi thực sự rất ngạc nhiên.  Thật 
tốt đẹp." 

Buổi lễ bao gồm các thành viên của Hiệp hội cựu chiến binh Northwest Indian Veterans 
Asociation, đã mang cờ NASU và ban phước cho lá cờ trước khi nó được nâng lên cùng với các lá 
cờ của Mỹ và Oregon. Một người đánh trống cung cấp âm nhạc và giọng hát mạnh mẽ. 

Sự kiện này là một bước tiến cho Hội NASU của Grant, bắt đầu từ hai năm trước và được kết nối 
chặt chẽ với Hội Học sinh Công Bằng của trường. Trường Grant có các hội học sinh khác đuợc 
thành lập đã lâu dành cho các học sinh da màu (còn gọi là các hội đồng cảm) bao gồm Liên minh 
Học sinh Da đen, Liên minh Châu Á/Thái Bình Dương, Liên đoàn Học sinh Ả Rập/Trung Đông, 
MEChA (dành cho các học sinh Latinh) và Hội học sinh Do Thái. Hội NASU đáp ứng nhu cầu của 
Tate và các học sinh người Mỹ Bản Địa.  

"Việc này quan trọng bởi vì ở Trường Grant, có rất nhiều nhóm thiểu số chưa được thể hiện 
trong chương trình giảng dạy, và chúng  tôi không có Hội NASU trước đó," Tate, một học sinh 
năm thú tư, gia đình là một phần của bộ lạc Navajo nói. “Thật là tốt cho tôi biết rằng khi tôi đi 
qua hành lang, tôi có những người khác mà tôi biết có nguồn gốc và gia đình tương tự.  Đây là 
một cộng đồng  tốt. " 

Hội NASU họp vào giờ ăn trưa vào các ngày thứ Ba, với một nhóm khoảng 20 người tham gia 
thưởng xuyên và có những lúc có nhiều người tham dự hơn. Vào tháng 11, các sự kiện của 
nhóm sẽ bao gồm bài phát biểu của Chauncey Peltier, một nhà hoạt động và con trai của nhà 
hoạt động nổi tiếng Leonard Peltier, và tham gia vào sự kiện Rock Your Móc, một sự kiện trên 
toàn thế giới được tổ chức vào Ngày 12-17 Tháng 11, trong đó người bản xứ mang giày da để 
bày tỏ tình đoàn kết và biểu hiện cá nhân. 

“Điều mà Hội học sinh Bản địa Mỹ đã làm là mang lại tiếng tăm cho các học sinh người Mỹ bản 
địa ở Trường Grant,” Hiệu trưởng Grant bà Carol Campbell nói. "Các học sinh xác định và thuộc 
về một cái gì đó mà họ đã không có trước đây." 
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Lễ treo cờ là một phần của chương trình Race Forward của Grant (Race Forward program), một 
sự hợp tác giữa các học sinh và nhân viên tìm cách bình thường hóa các cuộc đàm luận về chủng 
tộc. 

Buổ lễ này rất quan trọng để bắt đầu năm mới và lan truyền thông tin." Tate nói. Nó cũng là "để 
tỏ lòng kính trọng những nguời Bản điạ sống trong khu vực này và những người ban đầu đã sống 
ở đây và các bộ tộc của họ --giống như giành lại đất." 

Xem đầy đủ hình ảnh từ buổi lễ See a full set of photos from the ceremony 
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