Học sinh PPS thảo luận về chủng tộc trong chương
trình "Think Out Loud" của OPB
Các học sinh trường trung học ở Portland nghĩ gì về chủng tộc trong lớp học? Chương trình
"Think Out Loud" của đài phát thanh Oregon Public Broadcasting đã phát sóng đề tài này vào
ngày 13 tháng Ba và đã lựa chọn các em học sinh và các giáo viên của các Trường Công Lập
Portland cho nhóm hội thảo của chương trình.
Nhóm hội thảo gồm có Sarah Steele là học sinh lớp 11 của Trường Trung Học Jefferson và Jamie
Bikales là học sinh lớp 12 của Trường Lincoln, những học sinh này đã cùng với một học sinh của
Trường Central Catholic và một học sinh cùa St. Mary's.
Ngoài ra trong nhóm này còn có các giáo viên Jayme Causey của Trường Jefferson, Cesar
Ramirez của trường Benson và Courtney Palmer của Trường Grant, cùng với Angie Morrill, Giám
đốc chương trình Indian Education ở PPS.
OPB đã giới thiệu với đoạn mở đầu như sau: "Với thành kiến về chủng tộc dưới sự theo dỏi toàn
quốc chưa bao giờ có từ trước đến nay, chúng tôi nói chuyện với các học sinh, các giáo viên và
những người khác trong nghành giáo dục về chủng tộc và sự nhận diện chủng tộc đang diễn ra
như thế nào ‐ trong chương trình giảng dạy, thảo luận lớp của học và trong cuộc sống hàng
ngày. Chúng tôi đã mời một khán giả cùng tham gia với chúng tôi tại hội trường của Trường De
La Salle North Catholic để thảo luận về những kinh nghiệm chung quanh vấn đề chủng tộc có
thực trong đời sống của các học sinh ở tại trường học và biết được nhiều cách mà các giáo viên
có thể tạo điều kiện để thảo luận về chủng tộc một cách tích cực và có hiệu quả.”
Chương trình phát sóng kết thúc trong một giờ, nhưng OPB đã phát sóng cuộc thảo luận dài
hơn, mà quí vị có thể nghe trên trang web của chương trình show’s web page.
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