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Loạt phim và diễn thuyết về Tập Trung Vào Sự Đa 
Dạng 
Bộ phim I Am Not Your Negro sẽ được trình chiếu trong buổi chiếu phim đầu tiên của 
chương trình sinh hoạt phim ảnh và diễn thuyết Tập Trung vào Sự Đa Dạng trong niên 
học 2017-18, được tổ chức vào ngày thứ Năm, 21 tháng Chín, từ 5giờ-7giờ tối tại Phòng 
BESC Board ở địa chỉ 501 N. Dixon, 97227. 

Năm 1979, James Baldwin đã viết một bức thư cho tác nhân văn học của ông để mô tả 
về dự án kế tiếp của mình, Remember This House. Cuốn sách miêu tả về cuộc cách 
mạng, đời sống cá nhân và những vụ ám sát liên tiếp của ba người bạn thân của ông - 
Medgar Evers, Malcolm X và Martin Luther King, Jr. Lúc Baldwin qua đời vào năm 1987, 
ông đã để lại một bản thảo chỉ có 30 trang đã được hoàn tất. Hiện nay, trong bộ phim 
tài liệu mới gây tranh cải nảy lửa của mình, nhà làm phim hàng đầu Raoul Peck đã dựng 
lại cuốn sách mà James Baldwin đã chưa bao giờ hoàn thành. Kết quả là một nguyên lý 
cấp tiến, theo thời điểm của sự xem xét về chủng tộc ở Hoa Kỳ, bằng cách sử dụng các 
từ nguyên bản và các tài liệu lưu trữ phong phú của Baldwin. I Am Not Your Negro là một 
cuộc hành trình lịch sử da đen kết nối phong trào Nhân Quyền  trong quá khứ với phong 
trào #BlackLivesMatter hiện nay. Đây là một bộ phim đặt câu hỏi cho đại diện của người 
da đen ở Hollywood và các nơi khác. Và, cuối cùng, bằng cách đối đầu với mối liên hệ 
sâu sắc giữa cuộc đời và sự ám sát ba nhà lãnh đạo này, Baldwin và Peck đã thực hiện 
một công việc đòi hỏi sự xác định rõ về những gì mà Hoa Kỳ đang tượng trưng. 

Loạt phim và diễn thuyết với chủ đề Tập Trung vào Sự Đa Dạng là một nỗ lực để nhân 
viên và cộng đồng cùng nhau tham gia và đối thoại về chủng tộc và văn hoá. Các buổi 
gặp gở này nhằm làm cho sự hiểu biết của chúng ta thêm sâu sắc về chủng tộc và văn 
hoá có ảnh hưởng đến học sinh và cộng đồng của PPS. 

Các giáo viên (nhân viên được chứng nhận của TSPC) sẽ nhận PDU về sự tham gia trong 
buổi sinh hoạt này. Thực phẩm và thức uống sẽ được cung cấp. 

Nếu có câu hỏi xin Liên lạc với ông Phú Đào tại Văn phòng Office of Equity & Partnerships 
qua địa chỉ điện thư pdao@pps.net. 
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