GIẢI QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHU
HỌC CHÁNH TUCSON QUẬN 1 -HỘI ĐỒNG PIMA,
ARIZONA
CAM KẾT CHO SINH VIÊN TRONG TÌNH TRẠNG
NHẬP CƯ
XÉT RẰNG , Khu Học Chánh Tucson ("Quận") tồn tại với mục đích cung cấp một
chương trình giáo dục công lập miễn phí cho trẻ em cư ngụ tại Arizona;
XÉT RẰNG , Toà Tối cao Hoa Kỳ, trong trường hợp của Plyer v. Doe, cho rằng việc
từ chối các cơ hội giáo dục bình đẳng cho sinh viên dựa trên tình trạng nhập cư của họ (dù có
ghi chép hay không) là một sự vi phạm phân biệt đối xử Hiến pháp Hoa Kỳ;
XÉT RẰNG , Quận phục vụ nhiều gia đình di dân và con cái của họ;
XÉT RẰNG, phân biệt đối xử với trẻ em, ngoài việc bất hợp pháp, gây tổn thương
cho họ về mặt tình cảm, xã hội và kinh tế theo những cách thức và bằng cấp không thể được
biết hoặc đo lường đầy đủ bởi vì những ảnh hưởng của chúng kéo dài suốt cả đời;
XÉT RẰNG, các khu học chánh và các tổ chức cùng nhau công nhận nghĩa vụ của
mình để giáo dục học sinh bất kể tình trạng nhập cư vào đầu năm dương lịch này bằng cách
theo dõi theo hệ thống Quốc Gia vào ngày 7 tháng 4 năm 2016;
XÉT RẰNG, lời mời và hứa hẹn với những "đám đông và khát khao muốn hít thở tự
do" được tìm thấy dưới chân Tượng Nữ thần Tự Do chắc chắn sẽ có hiệu lực trong cuộc sống
của trẻ em;
NGAY BÂY GIỜ, QUY ĐỊNH CUNG CẤP rằng Hội đồng quản trị và Học khu và
các cơ quan quản lý, giáo viên, nhân viên tư vấn và nhân viên của trường sẽ hỗ trợ tất cả học
sinh một cách công bằng, cho dù trạng thái nhập cư của họ có hồ sơ hay không.
ĐÁP ỨNG VÀ QUYỀN LỢI CỦA Hội đồng Quản trị vào ngày 13 tháng 12 năm 2016.
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