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Nghị quyết hỗ trợ DACA của hội đồng giáo dục  
Hội Đồng Giáo Dục PPS cho biết rõ rằng sở học chánh hỗ trợ "những người có ước mơ " – là 
những học sinh và nhân viên đã được cha mẹ ở diện di dân mang vào Hoa Kỳ lúc tuổi còn nhỏ. 

Trong một cuộc biểu quyết nhất trí, hội đồng đã chấp thuận một nghị quyết nhằm thúc giục 
Quốc hội bảo vệ những người thuộc Chương trình Deferred Action for Childhood Arrivals, hoặc 
DACA, đã được Tổng thống Barack Obama chấp thuận. 

Thành viên trong hội đồng giáo dục Julie Esparza Brown và Rita Moore đã tranh đấu cho nghị 
quyết này sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo dự định hủy bỏ DACA. 

"Chúng tôi biết có nhiều học sinh, một số nhân viên và các thành viên trong cộng đồng sẽ bị ảnh 
hưởng bởi hành động này", cô Esparza Brown nói. "Phận sự của toàn bộ cộng đồng của chúng ta 
là phải hỗ trợ những người có ước mơ này. Họ ủng hộ nền kinh tế của chúng ta và mang đến 
nhiều tài năng trong việc làm. " 

Cô Espara Brown nói rằng: “Nghị quyết này khẳng định sự hỗ trợ của hội đồng và khu học chánh 
đối với những người trong chương trình DACA, và khẳng định lại chính sách của PPS là "khu vực 
an toàn cho trẻ em, nhân viên và gia đình". 

Đại diện của hội đồng, học sinh Moses Trần nói rằng PPS cần cung cấp thêm nguồn hỗ trợ cho 
học sinh ở diện nhập cư. Học sinh này đã cho biết anh ta có một người bạn nằm trong số những 
người trong chương trình DACA. Anh nói về quyết định hủy bỏ chương trình này, "Thật là đáng 
sợ đối với cô ấy". Các mạng liên kết về nguồn hỗ trợ sẽ được cho thêm vào trang web PPS. 
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