Quyết định hổ trợ những học sinh di dân và gia đình
BỞI VÌ, Học khu Beaverton luôn là mái ấm cho các học sinh di dân khắp mọi nơi
trên thế giới và có thể những học sinh này có hoặc không có giấy tờ chứng minh
thân thế.
BỞI VÌ, Học khu cam đoan sự thành đạt cho mỗi học sinh và gắng truyền thêm
sức mạnh để các em có thể thành công sau khi tốt nghiệp trung học.
BỞI VÌ, kế hoặch chiến lược của học khu luôn nhấn mạnh cam kết công bằng
trong học tập cho tất cả học sinh:
- CHÚNG TA luôn tạo mối quan hệ chân thành, an toàn và mở rộng tấm
lòng với cộng đồng học sinh đa dạng và gia đình các em.
- CHÚNG TA luôn hổ trợ khi cần để mỗi một học sinh được thành công.
BỞI VÌ, hội đồng quản trị muốn khẳng định lại những chính sách sau đây:
1. Quy định, AC, Không- phân biệt có nói rõ:
“Khu học chánh cấm tuyệt đối những sự phân biệt đối xử và những
hành vi quấy rối dựa theo luật định bảo vệ cơ bản nói chung nhưng
theo như nội quy này, bao gồm các hiện trạng thực hoặc cảm nhận
của mỗi cá nhân về chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, khuynh
hướng tình dục, nhận thức giới tính, biểu hiện giới tính, dân tộc hoặc
nguồn gốc chủng tộc, tình trạng hôn nhân, tuổi tác, khiếm khuyết về trí
não hay cơ thể hoặc được xem như khiếm khuyết, có thai, thân thế gia
đình, hiện trạng kinh tế, hiện trạng quân nhân, hoặc do có quen biết
liên quan đến những người được đề cập trên đây đều được luật pháp
bảo vệ.”
2. Quy định JFCF, bắt nạt/quấy rầy/hăm doạ/ăn hiếp có nói rằng:
“Ban lãnh đạo khu học chánh cam kết một môi trường an toàn, tích
cực và học hỏi có hiệu quả. Những hiếp đáp, quấy rầy, đe dọa, phá
hoại, hà hiếp, và cả thói đe dọa trên mạng của học sinh sẽ bị cấm triệt
để và sẽ không được dung túng bao che trong khu học chánh.”
Và “quấy rầy, doạ dẫm hoặc bắt nạt” được định nghĩa như sau:
“những hành động làm ảnh hưởng nhiều đến kết quả học tập, cơ hội
hoặc các thành tích của học sinh TÙY VÀO những điều liệt kê phần
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trên thì học sinh đó sẽ được bảo đảm quyền được bảo vệ cho mỗi cá
nhân.”
3. Nội quy ADA, Công bằng, khẳng định khu học chánh sẽ:
- “tạo ra và dung dưỡng một một môi trường bảo bọc và luôn chào đón
với tất cả học sinh, gia đình cùng nhân viên…”
- Mang tiếng nói chung và quan điểm của học sinh, gia đình và cộng
đồng. Qua đó đưa ra những quyết định nhằm có lợi cho sự thành công
của học sinh;”
BỞI VÌ, hội đồng quản trị muốn cam kết sự ủng hộ cho nghị định DREAM Act
được đề ra vào ngày 13 tháng mười hai năm 2010: “Học khu Beaverton ủng hộ
nghị đinh DREAM Act và những luật pháp có liên quan nhằm để tạo ra một
đường hướng cho những học sinh di dân hội đủ tiêu chuẩn trở thành công dân
hợp pháp và hoành thành việc học tập của các em.”
và BỞI VÌ, hội đồng quản trị có chú thích các cá nhân làm việc ở học khu đều
không được xử dụng nguồn tài nguyên nhân lực của học khu để thi hành luật di
trú liên bang, theo như luật ORS 181A.820 (1) có nói rỏ:
“Không có một cơ quan thực thi pháp luật nào của tiểu bang Oregon hoặc
một chi nhánh cơ quan của tiểu bang dùng tiền bạc, tài lực hoặc nhân lực
cho mục đích phát hiện hoặc bắt giữ những người mà sự vi phạm luật
pháp chỉ bởi vì họ là công dân nước khác có mặt tại Hoa Kỳ và vi phạm
luật di trú liên bang.”
DO ĐÓ, SẼ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH rằng học khu Beaverton sẽ:
1. Đối xử với tất cả học sinh công bằng trong việc tiếp nhận mọi dịch vụ
trường, bao gồm nhưng không hạn chế tới chương trình ăn trưa giảm
giá và miễn phí, chuyên chở, tư vấn, và hướng dẫn giáo dục;
2. Tạo ra và dung dưỡng một môi trường thân thiện cho tất cả học sinh,
gia đình và nhân viên;
3. Liên kết các ý kiến và quan điểm của học sinh, gia đình và cộng đồng
để biến tiếng nói cộng đồng học sinh thành những quyết định mang
đến thành công cho các em;
4. Chấp hành theo luật ORS 181A.820(1) bằng cách từ chối xử dụng
nguồn nhân lực, tài lực cho việc phát hiện và bắt giữ những cá nhân
mà những vi phạm luật pháp của họ chỉ bởi vì họ là người quốc tịch
nước ngoài đang hiện diện trên đất Mỹ và vi phạm luật di trú liên bang.
và, SẼ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH rằng tổng giám thị sẽ đảm bảo cộng đồng học khu
Beaverton, bao gồm tất cả cha mẹ và học sinh sẽ có khả năng dể dàng tiếp cận
những thông tin về các quy định của học khu và cách thức hổ trợ của học khu
đối với học sinh thuộc diện di dân và được cam kết lại qua nghị định này.
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và, SẼ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH, xa hơn nữa là hội đồng quản trị học khu Beaverton
uỷ quyền Tổng giám thị thực thi nghị định này và thông báo nội dung nếu cần
đến để ủng hộ việc thông qua định luật DREAM Act và những pháp chế liên
quan.
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