Chúng tôi hỗ trợ các học sinh DACA của chúng tôi
Kính gửi các Gia đình và Nhân viên PPS,
Quyết định gần đây hủy bỏ bảo vệ đã được ban cho trong Chương trình Deferred Action for Child
Arrivals (Hoãn lại Hành Động Trục xuất Trẻ em), hoặc được gọi là DACA, là lý do gây ra những
mối quan tâm sâu sắc tại Sở Học Chánh Portland. Nó có thể có các hậu quả nghiêm trọng đối với
một số học sinh của chúng tôi. Những "dreamers” (người mơ mộng) là những đứa trẻ được cha
mẹ của họ mang đến nước này khi còn nhỏ, và đối với nhiều người đây là đất nước duy nhất mà
họ biết đến. Họ cần và đáng được có nền giáo dục tốt nhất mà chúng tôi có thể cung cấp. Chúng
tôi cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất cho các học sinh này và gia đình của họ.
Chúng tôi muốn nhắc nhở tất cả các học sinh và gia đình của chúng tôi, theo Đạo luật về Quyền
Giáo dục Gia đình và Riêng tư, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin về tình trạng nhập cư của
các học sinh. Nhân viên của chúng tôi cũng sẽ không hỏi về tình trạng nhập cư của bất cứ học
sinh nào.
Từ năm 2012, khi Tổng thống Barack Obama tạo ra chương trình DACA qua một nghị quyết,
chương trình này đã là nguồn hy vọng và sự ổn định cho các học sinh ở mọi nơi, bao gồm cả PPS.
Nó đã cho phép họ theo đuổi học tập, nghề nghiệp và ước mơ của họ mà không sợ bị trục xuất.
Chấm dứt chương trình có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trong cuộc sống của họ và làm
khó khăn hơn để tập trung vào mục tiêu giáo dục của họ.
Là các người lãnh đạo của PPS, chúng tôi muốn nhắc lại cam kết của chúng tôi trong việc cung
cấp môi trường học tập an toàn và hòa nhập cho tất cả các học sinh của chúng tôi bất kể chủng
tộc, giới tính, xác định giới tính, tôn giáo, sắc tộc hoặc tình trạng nhập cư. Chúng tôi sẽ không do
dự về cam kết đó, bất chấp quyết định này. Quyết định hủy bỏ DACA, cùng với các sự kiện khác
trong những tháng gần đây, có thể khiến một số học sinh đến lớp với những sự sợ hãi thực sự về
cách họ sẽ bị đối xử như thế nào. Đây là một lời nhắc nhở rằng không có nơi nào tại PPS đối xử
kỳ thị phân biệt dưới bất kỳ hình thức nào.
Là các nhà giáo dục, chúng tôi quan tâm đến các vần đề này, và đối xử bất kỳ việc kỳ thị, bắt nạt
hoặc quấy rối một cách nghiêm trọng. Chúng tôi có chủ tâm tham gia các học sinh bằng cách
hướng họ đến sự quan tâm, đồng cảm và tôn trọng các bạn học của mình.
Là một Hội đồng quản trị, chúng tôi đã sắp đặt sự công bằng và hòa nhập là một phần của sứ
mệnh, tầm nhìn và các mục đích của chúng tôi bởi vì chúng tôi muốn mọi học sinh được tiếp cận
với nền giáo dục tốt nhất và phát triển mạnh ở một nơi mà sự đóng góp của họ được quý trọng.
Tương lai của họ là tương lai của chúng ta.
Chúng tôi muốn tất cả học sinh của chúng tôi cảm thấy an toàn để học tập trong một lớp học chào
đón và không sợ mơ ước.
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