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SACRAMENTO CITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
BOARD OF EDUCATION 

 
NGHỊ QUYẾT SỐ 2980 

 
MỞ RỘNG NỖ LỰC CHO NƠI TRÚ ẨN AN TOÀN  

 
DO BỞI, Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục Học Khu Sacramento tuyên bố vào ngày 8 tháng 12, 2016 
rằng Học Khu Sacramento là nơi Trú Ẩn An Toàn bằng việc chấp hành Nghị Quyết số 2915: 
Thừa nhận là Một Học Khu Trú Ẩn An Toàn; 
 
DO BỞI, việc tập trung của nghị quyết là giúp các học sinh và gia đình được bảo vệ an toàn từ 
môi trường của sự sợ hãi và không khoan dung tiếp theo sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2016;   
 
DO BỞI, Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục tổ chức một cuộc vận động toàn học khu trong đó các tài 
liệu và hội thảo được chia xẻ và quảng bá để trao cho các học sinh, nhà giáo dục và các gia đình 
những tin tức về các quyền hợp pháp dành cho họ và hướng dẫn họ tiếp cận tới các nguồn hỗ trợ;   
 
DO BỞI, các chính sách và các nghị quyết được xem xét, cập nhật và phát triển được bảo vệ kỹ 
hơn các tin tức nhận dạng cá nhân về bất kỳ học sinh, thành viên gia đình, hoặc nhân viên trường 
có thể chịu tác động bất lợi bởi bất kỳ chính sách quốc gia hiện tại hay tương lai hoặc do các 
hoạt động điều hành; 
 
DO BỞI, những sự kiện và phần trình bày tập trung vào lòng khoan dung và đã bao gồm sẽ tiếp 
tục trong toàn học khu;  
 
DO BỞI, Học Khu Sacramento đã được vị Giám Đốc về Hướng Dẫn Công Cộng của Tiểu Bang 
Ông Tom Torlakson và những vị khác trong toàn tiểu bang thừa nhận rộng rãi là một mô hình 
Trú Ẩn An Toàn do bởi những nỗ lực này;  
 
DO BỞI, Học khu và các đối tác duy trì cam kết một cách rõ ràng để tăng cường bảo vệ việc Trú 
Ẩn An Toàn nhằm đảm bảo rằng tất cả các học sinh, gia đình, và các nhân viên —bất kể tình 
trạng di trú, chủng tộc, dân tộc, tôn giáo, khuynh hướng giới tính, khả năng, xác định và lựa chọn 
giới tính và tính dục, tình trạng kinh tế xã hội hay niềm tin—có một môi trường học tập không sợ 
hãi;  
 
DO BỞI, Học Khu và các đối tác, trong môi trường đất nước hôm nay không còn chắc chắn, 
nhận ra cần tiếp tục tập trung để tạo ra một nơi Trú Ẩn An Toàn cho các học sinh, gia đình, và 
nhân viên bằng cách phát triển các chính sách bổ sung liên quan đến việc phát thảo thêm  những 
hạn chế trong các hoạt động cưỡng chế người nhập cư, và tăng cường đầu tư cho việc tài trợ liên 
quan đến di trú, việc làm, và những cơ hội hỗ trợ khác cho nhân viên học khu hiện tại và trong 
tương lai;  
 
DO BỞI, Học khu cũng tìm kiếm để đạt được một số sự bảo vệ rộng rãi hơn về Nơi Trú Ẩn An 
Toàn để bao gồm một số lượng lớn các quyền công dân của học sinh bằng việc đảm nhận công 
việc về chính sách tương lai xung quanh vấn đề liên lạc của học sinh với cơ quan thực thi pháp 
luật trong trường, cũng như những thắc mắc và sự e ngại của học sinh; 
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DO BỞI, Học khu đảm nhận các nỗ lực quan trọng xung quanh việc giới hạn các cơ quan thực 
thi di trú của liên bang trong trường với việc thông qua Nghị Quyết về Nơi Trú Ẩn An Toàn 
Tháng 12 năm 2016, cách thức được phát triển trong việc đối tác với Hiệp Hội Giáo Viên Học 
Khu Sacramento, và bước đầu soạn thảo về Chính Sách của Ủy Ban dựa trên ngôn ngữ các chính 
sách mẫu được đưa ra bởi Liên Đoàn Tự Do Dân Sự Hoa Kỳ; và   
 
DO BỞI, Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục Học Khu Sacramento công nhận chuyên môn và tầm quan 
trọng của việc tham gia vào các nhóm và các đối tác vận động cộng đồng để phát triển các chính 
sách địa phương mạnh mẽ mà mang lại lợi ích tốt nhất cho các học sinh, gia đình và nhân viên.    
 
DO ĐÓ, NGAY BÂY GIỜ, ĐỂ NÓ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT, Học khu Sacramento, trong việc 
hợp tác với các đối tác và các nhóm cộng đồng, sẽ tập trung vào các chính sách đã được đề cập 
giữa hiện nay và vào cuối Tháng Sáu Năm 2018 để tăng cường và phát triển các dự báo về Nơi 
Trú Ẩn An Toàn cho các học sinh, gia đình và nhân viên;  
 
QUYẾT ĐỊNH THÊM, Ủy Ban Quản Trị Học Khu Sacramento kêu gọi các lãnh đạo cộng 
đồng, các nhóm vận động địa phương, và các đối tác tham gia vào việc hội thoại để phát triển 
các chính sách hằng tháng xung quanh những nỗ lực về Nơi Trú Ẩn An Toàn của học khu để 
phát triển các chính sách chu đáo và hiệu quả nhằm xây dựng trên các công việc đã hoàn tất 
trước đây về Nơi Trú Ần An Toàn; và   
 
ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG, rằng Ủy Ban Chính Sách của Ủy Ban Quản Trị Học Khu 
Sacramento sẽ tổ chức các buổi họp hằng tháng mời các nhóm vận động và các đối tác để giúp 
đỡ chỉ đạo định hướng cho chính sách nơi Trú Ần An Toàn trong tương lai của học khu.   
 
THỰC HIỆN VÀ ĐƯỢC THÔNG QUA, bởi Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục Học Khu 
Sacramento vào ngày 18 tháng 1 Năm 2018, được bỏ phiếu như sau:   
 
A CÓ: ____ 
KHÔNG: ____ 
BỎ TRỐNG: ____ 
VẮNG MẶT: ____     
 
ĐƯỢC CHỨNG THỰC: 
 
______________________________  ________________________________ 
Jessie Ryan     Mai Vang 
President of the Board of Education  Chair, Policy and Governance Committee 
 
____________________________ 
Jorge A. Aguilar 
Secretary of the Board of Education 


