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What We Teach Our Children, 2008 Christi Belcourt 

 

Bảo Sanh Viện Toronto (Toronto Birth Centre, viết tắt TBC) là một nơi đặc biệt duy 
nhất, được hướng dẫn bởi các thành viên của cộng đồng Thổ dân, kể cả các nữ hộ 
sinh, nơi các sản phụ được nhân viên hộ sinh chăm sóc để sinh nở.  
 
Viễn tượng của chúng tôi là vì dân, vì gia đình, và cộng đồng để được tiếp cận sự 
chăm sóc sinh nở an toàn và phong phú hơn về mặt văn hóa, có nguồn cội trong sự 
hồi sinh và tôn vinh kiến thức cũng như văn hóa của các dân tộc người bản địa, người 
Métis và Inuit.  
 
Là nhân viên hộ sinh gốc thổ dân, thành viên cộng đồng và nhân viên của TBC, chúng 
tôi tiếp tục sống theo các phương cách sống của chúng tôi, phát triển và phục hồi 
(các) kiến thức và cách thức của chúng tôi, cũng như chăm sóc cho chính bản thân và 
các cộng đồng của chúng ta để đối mặt với các áp đặt của chủ nghĩa thực dân và sự 
bất công. Chúng tôi biết nhiều cộng đồng khác cũng đang sống dưới sự lấn áp từ các 
hệ thống được áp đặt lên các vùng đất này của chúng ta. Chúng tôi tin rằng bằng cách 
kết hợp chung ý định và hành động với nhau, chúng ta có thể nhân tầm sức mạnh của 
mình hướng đến công lý cho tất cả mọi người. Chúng tôi ưu tiên chia sẻ địa điểm của 
TBC đặc biệt là cho các cộng đồng khác đang tiếp tục cảm thấy bị ảnh hưởng bởi các 
hệ thống phi lý, trong lúc chúng tôi tiếp tục làm việc để gia tăng sự an toàn về mặt 
văn hóa.  
 
TBC quyết tâm thực hiện sự toàn vẹn văn hóa Thổ dân, trong đó bao gồm việc kết 

hợp các cách nhìn, sự hiện hữu, nhận thức, hành động và chào mừng giá trị thổ dân ở 

bảo sanh viện, chúng tôi mời quý vị đến TBC, nơi các phương cách thực hành văn hóa 

của chính quý vị được tôn trọng, vinh danh và xem trọng. Đây là viễn ảnh của phương 

cách để đạt được sức khỏe tối ưu và hạnh phúc cho tất cả mọi người. 


