Chủ tịch Susan Henry của CSBA đưa ra lời tuyên bố về quyết định để
chấm dứt chương trình DACA (Hành động để hoãn cho những người
đến Mỹ khi còn là thiếu niên)
Sacramento, Calif., (6 tháng 9, 2017) - Quyết định của tổng thống để chấm dứt chương trình DACA
(Hành động để hoãn cho những người đến Mỹ khi còn là thiếu niên) là một sự kiện đáng buồn với các hệ
quả nghiêm trọng cho hơn 200,000 cư dân California, mà phần lớn là trẻ em và người mới lớn. Là các
thành viên của ban quản trị trường và các thành viên ban quản trị của sở giáo dục quận, điều này tạo
cho chúng ta một thử thách đặc biệt – nhấn mạnh và cam kết quyết tâm của California để giáo dục tất cả
học sinh.
Từ lâu, California là tiểu bang dẫn đường cho những người trong toàn quốc và vòng quanh thế giới. Các
trường công của tiểu bang chúng ta rất hãnh diện để đón chào và phục vụ tất cả các học sinh, bất kể
chủng tộc, nguồn gốc xã hội kinh tế, phái tính, tôn giáo hay quốc tịch. Đây là một bổn phận dân quyền
và pháp lý mà các lãnh đạo giáo dục và các đại diện được dân bầu bị ràng buộc phải tôn trọng.
Như được xác nhận bởi Tối cao Pháp viện Mỹ trong Plyler v. Doe (457 U.S. 202 (1982)), thì tất cả các học
sinh có một quyền theo hiến pháp là được đồng hưởng sự giáo dục bất kể tình trạng di trú. Viết cho đa
số, quan tòa William J. Brennan biện luận rằng các trẻ em của các di dân không có giấy tờ “không thể
ảnh hưởng đến hành vi của cha mẹ chúng hay tình trạng của chính chúng” và rằng “luật pháp nhắm vào
trách nhiệm của vệc làm sai trái của phụ huynh đối với con họ là không xứng với các khái niệm căn bản
của luật pháp.” Brennan cũng ghi nhận rằng “giáo dục có một vai trò căn bản trong việc gìn giữ cơ cấu
của xã hội chúng ta” và rằng “nó cung cấp những công cụ căn bản mà các cá nhân có thể dùng chúng để
có một đời sống kinh tế hữu dụng mà có lợi cho tất cả chúng ta.”
Lời tuyên bố đó ngày nay lại càng có nhiều sự thật hơn khi mà được viết ba thập niên trước đây. Trong
một thế giới nơi mà kinh tế về kiến thức cứ tăng lên, thì sự cạnh tranh toàn cầu đang tăng dần lên và kỹ
thuật tác động đến mọi khía cạnh của đời sống, tầm quan trọng của những người được giáo dục tốt là
nhiều hơn so với lúc trước. Khi mà khước từ một phần đáng kể của quyền lợi giáo dục của học sinh –
cho dù là thông qua ác ý hay bỏ bê – là làm hại đến tương lai về dân quyền và kinh tế của chúng ta.
Học khu của chúng ta và các sở giáo dục của các quận có sẵn các chính sách để phòng ngừa sự kỳ thị hay
sách nhiễu các học sinh dựa trên tình trạng di trú của chúng và chúng tôi đã cung cấp cho các thành viên
của chúng ta các nguồn trợ giúp, các chính sách mẩu và hướng dẫn pháp lý về vấn đề quan trọng này.
Chúng tôi yêu cầu các người lãnh đạo về lập pháp và hành pháp của tiểu bang đa dạng nhất của Mỹ là
phải mạnh mẻ ngang nhau để ủng hộ các học sinh của California.

