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Giáo dục kiến thức người Mỹ bản địa 
Các trường học ở Oregon, bao gồm Sở Học Chánh Portland, sẽ tập trung nhiều hơn vào vai trò 
của người Mỹ bản địa trong lịch sử Oregon, nhờ một dự luật được thông qua bởi Cơ quan lập 
pháp Bang. 

Dự luật Thượng viện 13, tập trung vào việc cung cấp nền giáo dục chính xác, dựa theo vị trí các 
bộ lạc trên toàn tiểu bang, đã được ký kết trở thành định luật bởi Thống Đốc Bang Kate Brown 
vào mùa hè. Nó chỉ đạo Sở Giáo Dục Tiểu Bang trong việc phát triển chương trình giảng dạy và 
cung cấp các khóa huấn luyện cho giáo viên về những vấn đề liên quan đến kiến thức về người 
Mỹ bản địa ở Oregon. 

Korinna Wolfe, Giám đốc cao cấp của PPS thuộc bộ Nhiều Con Đường Đến Tốt Nghiệp đã làm 
chứng và ủng hộ cho học sinh PPS trên từng bước của quá trình - từ lúc ý tưởng của dự luật 
thành lập cho đến khi thông qua chữ ký của thống đốc. 

"Lịch sử bộ lạc của chúng ta thường không thể nhìn thấy," Wolfe nói. "Khi chúng ta nói về giáo 
dục Bản Xứ trong chương trình giảng dạy của chúng ta, nhiều người đã chỉ ra chương trình 
Oregon Trail ở lớp 4 - phần lớn trong số đó là từ quan điểm của một người di cư." 

Đối với Wolfe, và những người đã tham gia vào thành công của dự luật, SB 13 là cần thiết vì nó 
đòi hỏi phải giảng dạy lịch sử người Mỹ bản địa từ quan điểm của các cộng đồng bộ tộc. Dự luật 
đảm bảo rằng Bộ Giáo Dục Oregon làm việc với các giáo viên và các cộng đồng bộ tộc để phát 
triển chương trình giảng dạy theo từng khối lớp. 

Oregon từng là một địa điểm tái định cư mà liên bang dành cho các cộng đồng người Mỹ bản 
địa, và cũng vì lịch sử lâu dài của phong trào bắt buộc bởi liên bang, Portland là nơi có cộng 
đồng người Mỹ bản địa lớn thứ chín ở Hoa Kỳ. Wolfe cho rằng việc kết hợp lịch sử này vào các 
tiêu chuẩn giáo dục công cộng của chúng ta là điều hợp lý. 

Wolfe cho biết: "Nhận thức được vai trò và sự hiện diện của kiến thức bản địa đặc trưng cho 
Oregon sẽ tạo ra cơ hội để tôn vinh những hiểu biết và hành động của người bản địa." "Kiến 
thức này sẽ tạo cơ hội để tôn vinh xứ sở mà học sinh của chúng ta đang học hỏi, xác định nhiều 
quan điểm trong giáo dục và tôn vinh kiến thức bản địa và các cộng đồng bộ lạc đang sôi động 
của chúng ta." 

 


