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SACRAMENTO – Giám Đốc Học Khu Sacramento và Chủ Tịch Ủy Ban Quản Trị đưa ra tuyên 
bố sau đây về quyết định của Tối Cao Pháp Viện lật lại việc hủy bỏ chương trình DACA:   
  
“Hôm nay chúng tôi chúc mừng Những Người Mơ Ước, các thành viên quan trọng của cộng 
đồng trường học của chúng ta, đó là những học sinh, cựu học sinh, những nhà giáo dục hiện 
tại, và những người đóng góp cho sự thịnh vượng của Thành Phố, tiểu bang, và đất nước 
chúng ta,” Giám Đốc Học Khu Jorge Aguilar phát biểu. “quyết định của Tối Cao Pháp Viện 
cho chúng tôi biết những gì chúng tôi đã biết: Những người Mỹ đang làm việc chăm chỉ này 
xứng đáng có cơ hội bình đẳng để đạt được mục tiêu và giấc mơ của họ.  Hôm nay chúng tôi 
thở phào nhẹ nhõm cho cộng đồng của mình, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục công việc của mình 
để giải quyết và phá bỏ sự phân biệt chủng tộc và nỗi sợ hãi, và tiếp tục cố gắng hướng tới một 
tầm nhìn về sự công bằng, tiếp cận và bình đẳng xã hội.”    
  
“Quyết định của Tối Cao Pháp Viện từ chối nỗ lực độc đoán của Trump để chấm dứt chương 
trình DACA, nó là chiến thắng quan trọng cho những di dân trẻ tuổi đã bỏ nhiều thời gian đấu 
tranh cho sự công bằng,” Chủ Tịch Ủy Ban Quản Trị Jessie Ryan phát biểu. “Chúng tôi sát 
cánh với những người mơ ước đó, như chúng tôi đã làm khi tuyên bố rằng học khu của chúng 
tôi là Nơi Trú Ẩn An Toàn, không có sự hùng biện và ghét bỏ chống lại di dân.  Học Khu 
Sacramento sẽ tiếp tục duy trì cam kết của mình bằng cách bảo vệ, hỗ trợ và đảm bảo rằng tất 
cả các học sinh SCUSD và gia đình của họ cảm thấy an toàn và được chào đón.  Và trong lúc 
chúng tôi vui mừng về quyết định của ngày hôm nay, chúng tôi đau đớn nhận ra rằng còn nhiều 
việc phải làm để đảm bảo sự công bằng thật sự cho tất cả.”     
 
Học Khu Sacramento là một trong các học khu đầu tiên tại Cali tuyên bố mình là một học khu 
Trú Ẩn An Toàn sau khi Tổng Thống Trump tuyên bố ông ta nỗ lực để hủy bỏ chương trình 
DACA.  Học khu, là một phần của liên minh, đã đệ trình một bản tóm tắt “nhóm quan tâm tới 
việc ảnh hưởng đến kết quả của vụ kiện” lên Tối Cao Pháp Viện để hỗ trợ cho việc cứu chương 
trình DACA.  SCUSD cam kết mang lại thành công cho tất cả các học sinh bất kể tình trạng di 
dân, dân tộc, chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tính dục, khả năng, giới tính và xác định giới 
tính, tình trạng kinh tế xã hội hay tín ngưỡng của họ.   
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