Howard C. Reiche là người đầu tiên và quan trọng
nhất, một cộng đồng trường. Là các nhà giáo dục, công
việc của chúng tôi là tạo ra một bầu không khí học tập
khuyến khích, nâng đỡ và hỗ trợ tất cả học sinh. Chúng
tôi tin rằng hệ thống giáo dục đã thất bại trong việc làm
điều này cho các sinh viên da màu của chúng tôi. Chúng
ta cần phải làm tốt hơn.
Là một nhân viên, chúng tôi hứa với nhau và với học
sinh và gia đình rằng chúng tôi sẽ thực hiện các bước có
thể hành động để triệt tiêu nạn phân biệt chủng tộc có
hệ thống tồn tại trong các bức tường của chúng tôi. Một
lần nữa, chúng tôi đang học. Chúng ta đang trưởng
thành." Một phần của sự tăng trưởng đó là để đảm bảo
rằng chúng tôi đang cung cấp cơ hội cho cộng đồng
trường học để học hỏi và phát triển cùng chúng tôi. Khi
chúng ta cùng nhau trong cuộc chiến chống phân biệt
chủng tộc và áp bức, chúng ta làm cho thế giới tốt đẹp
hơn và công bằng hơn cho các sinh viên da màu của
chúng ta. Chúng ta đều tốt hơn khi ở bên nhau.
Một phần trong lời hứa của chúng tôi để học hỏi và
phát triển là trong việc tạo và duy trì danh sách các
nguồn tài nguyên có thể truy cập này cho phụ huynh và
nhà giáo dục về cách có quan trọng và các cần thiết cuộc
thảo luận với con bạn về chủng tộc. Đây không phải là
một danh sách toàn diện, nhưng nó có thể và sẽ được
thêm vào khi chúng ta tiếp tục tìm kiếm các tài nguyên

có giá trị. Chúng tôi cũng hoan nghênh bạn chia sẻ tài
nguyên của bạn với chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích
tất cả các bậc cha mẹ có những cuộc thảo luận đang
diễn ra với con cái của bạn. Và chúng tôi nhận ra rằng
đó là một đặc quyền trong bản thân nó đã không có
những cuộc trò chuyện này.
Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi bằng các câu
hỏi, hướng dẫn và / hoặc tài nguyên.
David Briley: briled@portlandschools.org
Jessie McCallum: mccalj@portlandschools.org
(Reiche Equity Leaders)
Danh sách Resource Dành Cho Phụ Huynh & nhà giáo
dục
Trung tâm chủng tộc Tư pháp trong giáo dục: “Trung Tâm chủng tộc Tư pháp
trong nhiệm vụ giáo dục là đào tạo và giáo dục trao quyền để loại bỏ các mô hình phân biệt
chủng tộc và bất công trong các trường học và cộng đồng của chúng tôi.

Dung sai giảng dạy Dung sai:dạy học cung cấp tài nguyên miễn phí cho các nhà giáo

dục Giáo viên, quản trị viên, cố vấn và các học viên khác, những người làm việc với trẻ em từ
mẫu giáo đến trung học.

Dạy thay đổi - Dạy trẻ nhỏ về chủng tộc: trích từ cuốn sách Giáo dục chống thiên

vị cho trẻ nhỏ và bản thân chúng ta. Cuốn sách cung cấp hướng dẫn thực tế cho các nhà giáo dục
mầm non (bao gồm cả cha mẹ) để đối mặt với các rào cản về định kiến, thông tin sai lệch và
thiên vị về các khía cạnh cụ thể của bản sắc cá nhân và xã hội; quan trọng nhất, nó bao gồm
những lời khuyên cho người lớn và trẻ em tôn trọng lẫn nhau, bản thân và tất cả mọi người.

Giúp trẻ em xử lý bạo lực, chấn thương và chủng tộc trong một thế giới

không ngừng nghỉ Tin tức: Cuộc trò chuyện với ý thức chung: Từ chối Hãy
tham gia phát triển trẻ em, sức khỏe trẻ em và các chuyên gia chăm sóc chấn thương để nói về
cách các gia đình có thể hỗ trợ trẻ em của nhau, và chỉ là tương lai.

Trẻ em không sinh ra phân biệt chủng tộc. Đây là cách cha mẹ có thể
ngăn chặn họ trở thành phân biệt chủng tộc.: M
 ột bài viết trên CNN của Lisa
Selin Davis

Cách nói chuyện với con bạn về các cuộc biểu tình và phân biệt chủng tộc:

Một bài viết của Sandee LaMotte từ CNN về cách trò chuyện xung quanh các cuộc biểu tình và
phân biệt chủng tộc với con bạn. Các cuộc hội thoại được chia nhỏ theo độ tuổi.

Nói chuyện với trẻ em về sự phân biệt đối xử: Một bài viết ngắn của Hiệp hội Tâm
lý học Hoa Kỳ về các cuộc trò chuyện với con bạn về chủng tộc.

Nói Race với trẻ sơ sinh: Một NPR hội thoại trên Talking về Race
EmbraceRace: M
 ột trang web dành riêng cho giáo dục người lớn, trẻ em, các nhà giáo dục, và

phụ huynh về chủng tộc và phân biệt chủng tộc với một số tiền rộng rãi của các nguồn lực.

Công cụ công bằng chủng tộc - Danh sách tài nguyên:Công cụ công bằng chủng

tộc được thiết kế để hỗ trợ các cá nhân và nhóm làm việc để đạt được công bằng chủng tộc.
Trang web này cung cấp các công cụ, nghiên cứu, mẹo, chương trình giảng dạy và ý tưởng cho
những người muốn tăng cường hiểu biết của chính họ và giúp những người làm việc hướng tới
công lý ở mọi cấp độ - trong các hệ thống, tổ chức, cộng đồng và văn hóa nói chung.

Hiệp hội Giáo dục Quốc gia chủng tộc Chức năng Resource Tư Pháp: “Các
Tài liệu sau đây có thể giúp thúc đẩy sâu sắc hơn sự hiểu biết xung quanh các vấn đề về phân
biệt chủng tộc và bạo lực với đồng nghiệp, sinh viên và gia đình.”

Black Lives Matter tại School Resource ToolkitBộ công cụ: toàn diện dành cho

các nhà giáo dục về việc kiểm tra và giảng dạy về chủng tộc được tạo ra bởi The School School
School ở New York.

EduColor:Cameron EduColor tìm cách nâng cao tiếng nói của những người ủng hộ trường

công lập về màu sắc về công bằng giáo dục và công lý. Chúng tôi là một hợp tác bao gồm các
nhà giáo dục, phụ huynh, học sinh, nhà văn và nhà hoạt động thông thái, truyền cảm hứng và
thúc đẩy tính trung tâm của sự đa dạng giao thoa thực chất.

Nói về chủng tộc- Bảo tàng lịch sử và văn hóa quốc gia Mỹ gốc Phi

Danh sách sách của trẻ em
Thư viện hướng dẫn cuộc sống đen:  Chỉ cần nhấp vào một cuốn sách trên kệ và nó
sẽ đưa bạn đến YouTube nơi cuốn sách được đọc to.

Danh sách tài nguyên sách

cho trẻ em Nói chuyện với trẻ em về phân biệt chủng tộc và công lý Thư viện Oakland: Danh sách sách theo cấp độ
đa văn hóa (Đi trong đôi giày của người khác): Thư viện mở rộng đọc to.
Chỉ cần nhấp vào một cuốn sách!

Video cho trẻ em
Hãy nói về cuộc đua ( Mẫu giáo-Lớp 5)
Tòa thị chính Sesame Street của CNN Phần 1 & 2: Đối tác Van Jones và Erica

Hill của CNN với "Sesame Street" để đến với nhau: Đứng lên phân biệt chủng tộc, tòa thị chính
dành cho trẻ em và gia đình.

Bạn có vấn đề (Mẫu giáo-Lớp 5): Tham gia với tác giả và họa sĩ minh họa, Christian
Robinson, trong một bài đọc rất đặc biệt về cuốn sách "You Matter!

Systemic Racism Giải thích: ( Lớp 5 trở lên)

Act.Tv: Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của cuộc sống ở Mỹ. cho vay cắt
cổ, và cố gắng giải quyết những vấn đề này đòi hỏi phải có những thay đổi ở các bộ phận chính của
hệ thống của chúng tôi Dưới đây là một cái nhìn sâu hơn về những gì phân biệt chủng tộc mang tính
hệ thống là, và làm thế nào chúng ta có thể giải quyết nó-..?

Bởi vì tôi Latino, I Can not có tiền Kids trên đường đua (lớp 4 trở lên) Nghe
một số cuộc nói chuyện thẳng thắn từ các học sinh cấp hai về chủng tộc và những gì nó muốn
lớn lên trong thời gian bị phân biệt chủng tộc như vậy.

Lớp thân yêu năm 2020: Bài phát biểu tốt nghiệp của Michelle Obama
(Trung học)

