12 điểm dừng trên chuyến đi thực địa ảo về Chính phủ Hoa Kỳ
Năm 1787, Hiến pháp Hoa Kỳ được ký bởi 39 người dũng cảm đã thay đổi tiến trình
lịch sử. Trong chuyến đi thực địa ảo này, tìm hiểu thêm về hình thức chính phủ, di sản
công dân và những nơi bắt đầu.
Thành lập “một hiệp hội hoàn hảo hơn.” Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ Smithsonian, giới thiệu “Dân chủ Hoa Kỳ
Một bước nhảy lớn về đức tin,” một cuộc triển lãm trực tuyến khám phá “ý tưởng cấp tiến” của Hồi giáo, nơi giao phó quyền
lực của quốc gia cho công dân. Trong video “Đoạn sáng lập” này, hãy tìm hiểu những hình ảnh hậu trường về kho báu trong
bộ sưu tập bảo tàng của bộ sưu tập hơn 3 triệu cổ vật của lịch sử America, bao gồm Biểu ngữ ngôi sao.
2. Chúng tôi là người cộng đồng … với Hiến pháp tương tác từ Trung tâm Hiến pháp Quốc gia, tìm hiểu về văn bản, lịch sử và
ý nghĩa của Hiến pháp Hoa Kỳ. Trung tâm tổ chức Trao đổi học giả trực tuyến cho học sinh lớn tuổi. Gặp gỡ các nhà soạn
thảo trong tiểu sử ngắn và tải về một cuốn sách điện tử miễn phí về Hiến pháp từ Lưu trữ Quốc gia.
3. Bên trong Quốc hội Hoa Kỳ. Thực hiện chuyến tham quan ảo chính thức của Khu liên hợp Quốc hội Hoa Kỳ, với những
hình ảnh tuyệt đẹp từ tòa nhà thủ đô quốc gia của chúng tôi, các tòa nhà hỗ trợ và các căn cứ. Khám phá các triển lãm ảo và
video về các nỗ lực bảo tồn và cải tạo và các chương trình thú vị của Trung tâm Du khách Quốc hội Hoa Kỳ.
4. Lưu trữ quốc gia. Khám phá Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp và Tuyên ngôn Nhân quyền trong Lưu trữ Quốc gia và tham
quan với nhà lưu trữ quốc gia. Với Founders Online, hãy tìm hơn 183.000 tài liệu có thể tìm kiếm từ những Người sáng lập
của chúng tôi. Danh mục Lưu trữ Quốc gia chứa 110 triệu trang số hóa các hồ sơ lịch sử, tất cả đều có thể tìm kiếm! Tìm
thêm các hoạt động và tài nguyên lưu trữ cho học sinh tiểu học, trung học cấp 2 và cấp 3.
5. Thư viện Quốc hội. Đi đằng sau hậu trường của thư viện lớn nhất thế giới! Kiểm tra 10 kho báu được lưu trữ trong Thư viện
Quốc hội (LỘC). Học sinh nhỏ tuổi hơn có thể khám phá Câu chuyện Mỹ từ Thư viện America. Kỷ niệm sinh nhật lần thứ
220 của mình, LOC là nơi lưu giữ các bộ sưu tập kỹ thuật số -- từ Lincolniana đến các tờ báo lịch sử của Hoa Kỳ để nội dung
trong phạm vi công cộng mà lừa miễn phí sử dụng và tái sử dụng. Khám phá các mục tuyệt vời trong bộ sưu tập LOC, bao
gồm các bản ghi lịch sử trong National Jukebox, phim, bản đồ, bản thảo, ảnh, tường thuật cá nhân, v.v.
6. Công viên lịch sử quốc gia độc lập. Với những câu chuyện, địa điểm và con người Philadelphia giàu lịch sử, công viên quốc
gia này cho du khách thấy nơi sinh của một quốc gia. Trực tuyến, lắng nghe câu chuyện về Chuông tự do trong tệp âm thanh
và nghe nó vang lên, và tham quan Hội trường Độc lập. Trẻ em có thể tham gia vào Thử thách Junior Ranger.
7. Về Chi nhánh lập pháp. Điều I của Hiến pháp đã thành lập Chi nhánh lập pháp của chính phủ chúng ta. Thực hiện một
chuyến tham quan ảo đến “nhà dân” và khám phá lịch sử, nghệ thuật và tài liệu lưu trữ của Hạ viện Hoa Kỳ trực tuyến. Khám
phá cách Nhà đã thay đổi kể từ năm 1789 và cách cơ quan lập pháp hoạt động. Tìm hiểu về nghệ thuật và lịch sử của Thượng
viện Hoa Kỳ, bao gồm các triển lãm tương tác và các bài tiểu luận về nghệ thuật và kiến trúc, lịch sử và con người của
Thượng viện. Tìm hồ sơ Thượng viện, quá khứ và hiện tại.
8. Về Chi nhánh điều hành. Được thành lập với Điều II của Hiến pháp, Cơ quan hành pháp là trụ sở của tổng thống. Tham
quan Nhà Trắng, bộ sưu tập nghệ thuật và Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower. Ghé thăm Phòng trưng bày chân dung
quốc gia để xem triển lãm của Tổng thống Hoa Kỳ và nghiên cứu về các tổng thống Mỹ. Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa
Kỳ, khám phá thêm về “gánh nặng vinh quang” và tìm tài nguyên bổ sung.
9. Về ngành tư pháp. Và, Điều III của Hiến pháp đã thành lập chính phủ của chúng tôi Chi nhánh Tư pháp. Tham quan Tòa án
Tối cao Hoa Kỳ, gặp gỡ các thẩm phán và xem các vụ kiện trước Tòa án phiên này.
10. Được tính. Cứ sau 10 năm, bao gồm cả Tổng điều tra dân số năm 2020 -- chúng tôi tiến hành đếm tất cả mọi người sống ở
Hoa Kỳ để thông báo các quyết định dựa trên nơi mọi người sinh sống. Đi tham quan Cục điều tra dân số Hoa Kỳ.
11. Quyền bỏ phiếu cho phụ nữ. Năm nay đánh dấu một trăm năm phê chuẩn Sửa đổi thứ 19, cho phụ nữ trên cả nước quyền
bầu cử. Tìm các nguồn chính ghi lại Phong trào Suffrage Phụ nữ. Ghé thăm Công viên Quốc gia Quyền Phụ nữ ở Seneca
Falls, N.Y. Kiểm tra các triển lãm từ Lưu trữ Quốc gia, Thư viện Quốc hội và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ.
12. Phong trào dân quyền. Thông qua Mạng lưới Dân quyền của người Mỹ gốc Phi, Dịch vụ Công viên Quốc gia là kỷ niệm,
tôn vinh và giải thích lịch sử và ý nghĩa của Phong trào Dân quyền -- từ khi bắt đầu vào những năm 1940 cho Phong trào Dân
quyền hiện đại và hơn thế nữa. Tại Martin Luther King, Jr., Công viên Lịch sử Quốc gia ở Atlanta, tham quan ngôi nhà thời
thơ ấu MLK, khám phá các nguồn chính của công việc của Tiến sĩ King, và nhiều hơn nữa. Thông qua các nguồn chính, tìm
hiểu về tác động của hoạt động cơ sở ở vùng nông thôn Mississippi trong những năm 1960. Và gặp thượng nghị sĩ người Mỹ
gốc Phi đầu tiên được bầu vào thời hiện đại, người đã bãi bỏ Georgia Capitol năm 1963.
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Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm lời khuyên. Nên xem phần tiếp theo của DLD Daily Dozen!
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