Ngày 19 tháng 6 năm 2020

Juneteenth: Tuyên bố từ Santa Clara County Office of Education.
Hôm nay đánh dấu một ngày trọng đại trong lịch sử Hoa Kỳ và cho chúng ta một cơ hội
lớn để phản ánh và tôn vinh ý nghĩa của ngày này.
Ngày 19 tháng 6, cũng được gọi là "Juneteenth", là lễ kỷ niệm lâu đời nhất được biết về
sự kết thúc của chế độ nô lệ. Vào ngày này trong năm 1865, hơn hai năm sau sự kiện
Tuyên bố Giải phóng Nô lệ vào ngày 1 tháng 1 năm 1863, những người lính Liên minh
đã đến Galveston, Texas, để thông báo rằng cuộc Nội chiến đã kết thúc và giờ đây những
người nô lệ đã được tự do.
Lễ kỷ niệm Juneteenth kể từ đó đã được tổ chức để kỷ niệm sự tự do của người Mỹ gốc
Phi khỏi chế độ nô lệ. Tôn vinh ngày này, hơn 150 năm sau, giúp chúng ta tìm hiểu lịch
sử của mình và hiểu rõ hơn về những trải nghiệm của người Mỹ gốc Phi mà đã định hình
quốc gia này.
Điều này cũng cho chúng ta một cơ hội để suy nghĩ về ý nghĩa của sự tự do. Các chính
sách bất bình đẳng và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong xã hội đã phổ biến các hành vi
và tư duy áp bức ngăn chặn tự do thật sự cho tất cả mọi người, thay vì chỉ một số. Chúng
tôi nhận biết sự tàn bạo của chế độ nô lệ, công việc cần phải làm để xóa bỏ áp bức trong
xã hội và cố gắng chữa lành vết thương, là điều phải xảy ra để chúng ta đoàn kết tiến lên.
Truyền thống ăn mừng ngày lễ Juneteenth này thừa nhận và lên án sự tàn bạo và suy
thoái của quá khứ chung của chúng ta và tôn vinh sự kiên cường khi đối mặt với sự bất
công và vô nhân đạo, cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Chúng tôi đồng thời thừa nhận
ý nghĩa lịch sử của sự kiện quan trọng này và chấn thương của thế hệ đi kèm với việc bị
phân biệt chủng tộc, phân biệt trong cách đối xử và thành kiến, là rào cản đối với sức
khỏe thể chất và tinh thần, cơ hội kinh tế và thành tích học tập.
Sau đây là các tài nguyên cung cấp thêm thông tin về ngày lễ Juneteenth, cũng như các
chi tiết về lễ kỷ niệm trực tuyến được tổ chức vào cuối tuần này trên khắp Vùng Vịnh:
Tìm hiểu thêm về lịch sử của Juneteenth:
https://www.juneteenth.com/history.htm
https://www.tolerance.org/magazine/teaching-juneteenth
https://www.studentsofhistory.com/lesson-plans

https://www.pbs.org/wnet/african-americans-many-rivers-to-cross/history/what-isjuneteenth/
Lễ ảo kỷ niệm Juneteenth năm 2020:
Lễ hội cộng đồng Juneteenth: ngày 27 tháng 6
Bài thuyết trình về Juneteenth: 'Harlem of the West: The San Francisco Fillmore Jazz
Era'
Juneteenth và Blues với Marcus Shelby
Lễ kỷ niệm Juneteenth: Niềm tin, Chủng tộc và Công lý
Juneteenth trong Hạt Sonoma
Anh hùng ngã xuống, Ngôi sao đang lên: Lễ múa kỷ niệm Juneteenth

