Học Khu Sacramento Ban Hành Tuyên Bố Phản Ứng Về Việc Hủy Bỏ Hành Động
Trì Hoãn Đối Với Trẻ Em Nhập Cư Từ Nhỏ (DACA)
SACRAMENTO, CA – Hôm nay, Học Khu Sacramento ban hành tuyên bố theo sau liên quan đến thông
báo của ngài Tổng Thống cho dừng Chương Trình Hành Động Trì Hoãn Đối Với Trẻ Em Nhập Cư từ nhỏ
(gọi tắt là DACA) để bảo vệ các trẻ di dân bất hợp pháp tránh bị trục xuất:
Học khu chúng tôi vô cùng thất vọng về quyết định của ngài Tổng Thống về việc hủy bỏ lời hứa cho hơn
800,000 ngàn người Mỹ vô tội, đang làm việc chăm chỉ được các bậc phụ huynh mang các em đến đất
nước này khi còn nhỏ. Hành động của ngài Tổng Thống ngày hôm nay đã đi ngược với sự cam kết của
đất nước này nhằm cung ứng cho những người Mỹ trẻ tuổi cơ hội công bằng để theo đuổi và đạt được
giấc mơ Hoa Kỳ.
Chúng tôi nghĩ rằng quyết định này thì rất thiển cận và đã phớt lờ các đóng góp có giá trị của các Người
Mang Giấc Mơ trong xã hội của chúng ta. Nó không chỉ là một cú sốc nghiêm trọng đối với cuộc sống và
trong cộng đồng của các Người Mang Giấc Mơ cũng như cho gia đình của họ – 200,000 người đang cư
ngụ tại Cali –Nó cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến những người thuê tuyển, đến nền kinh tế và đất nước
chúng ta nếu một giải pháp dài hạn không được Quốc Hội thông qua và được triển khai nhanh chóng.
Học Khu Sacramento hiểu được hàm ý tổn hại của quyết định này và sẽ ủng hộ pháp luật để bảo vệ
Những Người Mang Giấc Mơ. Trong học khu của chúng tôi, chúng tôi biết có một số học sinh là Những
Người Mang Giấc Mơ, cũng như các giáo viên và nhân viên. Họ là những thành viên đáng giá trong
cộng đồng của chúng ta và trong gia đình Học Khu Sacramento. Chúng tôi sẽ không từ bỏ họ. Thay vì
thế, chúng tôi sẽ tham gia vào một liên minh lưỡng đảng của các nhà giáo dục, các lãnh đạo doanh
nghiệp và quyền công dân trên khắp Hoa Kỳ để tìm ra một đạo luật bảo vệ cho những thành viên có giá
trị của cộng đồng chúng ta.
Học Khu chúng tôi là học khu đầu tiên trong tiểu bang Cali tự tuyên bố là một học khu Trú Ẩn An Toàn.
Trong Học Khu Sacramento, chúng tôi chào đón tất cả các học sinh và nhân viên và chúng tôi sẽ tiếp tục
duy trì cam kết của chúng ta với lời hứa đó bằng việc bảo vệ, ủng hộ và đảm bảo rằng tất cả các thành
viên của gia đình học khu Sacramento cảm thấy an toàn và được chào đón tại các trường của chúng tôi.
Click here để xem đoạn băng hình tuyên bố với lời nhắn của Giám Đốc Học Khu Jorge A. Aguilar.
Click here để xem đoạn băng hình tuyên bố của Giám Đốc Học Khu Aguilar bằng tiếng Tây Ban Nha.

