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Where Education is Personal

Trong khi đó, Trường Công Lập Westminster tận tâm cung cấp một nền giáo dục nghiêm túc và có
ý nghĩa cho tất cả trẻ em của Học Khu để chuẩn bị cho chúng trở thành những thành viên tích cực,
gắn bó và hiệu quả trong xã hội của chúng ta; và
Trong khi đó, Học khu cam kết hỗ trợ tất cả học sinh và gia đình của Học khu bất kể tình trạng nhập
cư; và
Trong khi đó, Học khu coi trọng sâu sắc các mối quan hệ của mình với cộng đồng, các gia đình
trong Học khu, nhân viên của Học khu và các đối tác cộng đồng của chúng tôi; và
Trong khi đó, khoảng tám phần trăm trẻ em dưới mười sáu tuổi ở Colorado là người nhập cư không
có giấy tờ, và thậm chí có nhiều trẻ em sống với một thành viên gia đình là người nhập cư không có
giấy tờ; và
Trong khi đó, Học khu tin rằng những người nhập cư, dù có giấy tờ hay không có giấy tờ, nên có
thể học hỏi, làm việc và trở thành những thành viên hữu ích trong cộng đồng của chúng ta và nên
có quyền có bằng nghề nghiệp; và
Trong khi đó, cơ quan lập pháp Colorado đã thông qua luật cấm những người nhập cư không có
giấy tờ tùy thân có giấy phép hành nghề; và
Trong khi đó, học sinh của Học khu có thể tham gia vào các chương trình của Học khu cần có giấy
phép nghề nghiệp, chẳng hạn như giáo dục mầm non, nhưng không đủ điều kiện để được cấp giấy
phép đó do các rào cản trong luật tiểu bang dựa trên tình trạng nhập cư; và
Trong khi đó, trẻ em phải chịu thiệt thòi khi các gia đình trong cộng đồng của chúng ta không thể
tham gia đầy đủ vào nền kinh tế của Colorado và tiếp cận các lợi ích quan trọng của tiểu bang và
địa phương, bao gồm các khoản vay, trợ cấp, hợp đồng, hỗ trợ thực phẩm và nhà ở, hỗ trợ năng
lượng, và những lợi ích khác.
BÂY GIỜ, VẬY, HÃY GIẢI QUYẾT rằng Học khu cam kết bảo vệ học sinh của chúng tôi, bất kể tình
trạng nhập cư, bao gồm nhưng không giới hạn các hành động sau:

1. Vận động để rút lại các đạo luật và luật chống nhập cư;
2. Luật hỗ trợ, chẳng hạn như SB21-199, cho phép các gia đình và trẻ em tiếp
cận các dịch vụ thiết yếu và nhận được giấy phép khi học sinh đạt được các
chứng chỉ cần thiết; và
3. Tiếp tục thực hiện các thực hành để làm cho học sinh và gia đình an toàn ở
trường, bằng cách không thu thập hoặc duy trì bất kỳ thông tin nào về tình trạng
nhập cư của học sinh và gia đình của chúng tôi.
Ngày và Ký bởi Giám đốc các Trường Công lập Westminster vào ngày 27
tháng 4 năm 2021 này
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