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BỞI VÌ, tất cả mọi người có tiềm năng để đóng góp cho sức khoẻ, sự lành mạnh và phúc lợi
chung của cộng đồng và của Học khu như các gia đình, những người láng giềng, các công nhân
và những người đóng thuế; và
BỞI VÌ, dựa theo dữ liệu ghi danh của học khu, 60% các học sinh là học sinh người da màu và
ghi danh trong học khu là các học sinh và các gia đình nói đến 76 ngôn ngữ khác nhau tại nhà,
bao gồm nhưng không giới hạn đến tiếng Tây Ban Nha, Nga, Việt, Hoa, và Somali; và
BỞI VÌ, học khu tuyển dụng đội ngũ nhân viên toàn thời gian trong đó có 11.4% người da màu,
và những nhân viên không-toàn-thời-gian có đến 27.21% người da màu; và
BỞI VÌ, sự an toàn thể lý và sự lành mạnh tâm lý của tất cả các trẻ em trong Học Khu là ưu tiên
hàng đầu và Học Khu không tha thứ cho bất cứ hình thức kỳ thị, quấy nhiễu, hay bắt nạt, như
được vạch ra chính sách trong Sections A/B, G, I & J của sổ tay chính sách của Học Khu. Những
chính sách này giúp để đảm bảo năng lực của các học sinh của học khu để đạt được; và
BỞI VÌ, năng lực của các học sinh của chúng ta để đạt được có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự
bắt bớ hay giam cầm của các thành viên trong gia đình của các em qua những hành động của
chính phủ và các cơ quan chấp pháp (thí dụ như I.C.E.). Học Khu của chúng tôi thành lập những
thủ tục để bảo vệ và chăm lo cho các em học sinh đó cho tới khi liên lạc được với một người
giám hộ hay một người trưởng thành được chỉ định nào khác để xoa dịu những tổn thương mà
các học sinh đó trải nghiệm qua; và
GIỜ THÌ CHO NÊN, ĐỂ GIẢI QUYẾT NÓ như đã tham chiếu trong chính sách của Hội Đồng
AC; Học Khu David Douglas là một Học Khu thống nhất có đường lối, tán dương, và chào đón
các đóng góp chung cho sự thịnh vượng của Học Khu và cho cộng đồng của chúng ta nói chung
của tất cả mọi người không kể sắc tộc, màu da, tín ngưỡng, giới tính, phái tính, quốc gia hay
nguồn gốc văn hóa, tình trạng hôn nhân, sự khiếm khuyết thể lý hay tâm lý hay được coi như là
tàn tật, đang mang thai, tình trạng gia đình, tình trạng kinh tế, tình trạng cựu binh của bất cứ ai
mà người đó có liên hệ với hay liên đới đến.
ĐỂ GIẢI QUYẾT THÊM NỮA thì nhân viên của Học Khu David Douglas không được hỏi về
tình trạnh di trú của một học sinh hay của các thành viên trong gia đình của học sinh. Dựa theo
Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) và luật liên quan, nhân viên không được
tiết lộ, khi không có sự thỏa thuận của phụ huynh, các thông tin khác hơn là các thông tin được
chỉ định như là danh bạ thông tin của bất cứ các học sinh của Học Khu David Douglas.

ĐỂ GIẢI QUYẾT THÊM NỮA, học khu tiếp tục tuân thủ với Section 8 U.S.C.A. § 1373 mà
trong đó nói rằng “bất kể điều khoản nào khác của Liên Bang, Tiểu Bang, hay luật địa phương,
một thành phần hay văn phòng của Liên Bang, Tiểu Bang, hay luật địa phương không thể cấm,
hay hạn chế theo cách nào đó, bất cứ thành phần hay văn phòng chính phủ từ việc gởi đến hay
nhận lại, thông tin Nhập Cư và Nhập Tịch về tình trạng nhập cư và nhập tịch, hợp pháp hay bất
hợp pháp, của bất cứ cá nhân nào.”
ĐỂ GIẢI QUYẾT THÊM NỮA, học khu tiếp tục tuân thủ với ORS 181A.820 mà quy định rằng
“không cơ quan chấp pháp nào của Tiểu Bang Oregon hay bè phái chính trị của tiểu bang sử
dụng tiền, trang bị hay nhân lực của cơ quan để dò tìm hay bắt giữ những người mà chỉ vi phạm
pháp luật vì họ là những người có quốc tịch nước ngoài đang có mặt tại Hoa Kỳ vì vi phạm luật
nhập cư liên bang.”
ĐỂ GIẢI QUYẾT THÊM NỮA rằng kiên định với những luật của Tiểu Bang Oregon và những
chính sách của Học Khu David Douglas, việc sử dụng ngân quỹ, nhân lực hay trang bị của học
khu cho sự cưỡng chế của luật nhập cư liên bang thì bị nghiêm cấm.
ĐỂ GIẢI QUYẾT THÊM NỮA rằng trong vòng 30 ngày tới, Tổng Giám Thị phải báo cáo cho
Hội Đồng về sự thi hành và sự hoàn thành huấn luyện cho nhân viên và các thiện nguyện viên có
liên quan về việc làm thế nào để đáp ứng và thông báo cho các gia đình về những yêu cầu từ
chính phủ hay các cơ quan chấp pháp về thông tin của các học sinh và các gia đình của David
Douglas và/hoặc có ý đồ vào cơ sở của David Douglas, cũng như làm thế nào để hổ trợ các học
sinh mà các thành viên trong gia đình của họ đã bị chuyển dời bởi các cơ quan đó.
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