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Nghị quyết về Học khu An toàn và Chào đón 
 

XÉT THẤY RẰNG, Học khu Công lập Denver cam kết cung cấp không gian an toàn và chào 
đón, nơi mọi học sinh có thể tập trung vào việc học, được bảo đảm an ninh khi biết rằng Học 
khu sẽ hỗ trợ giữ an toàn và an lành về mặt tinh thần cho học sinh bất kể tình trạng nhập 
cư, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc hoặc tôn giáo của các em; và  
 
XÉT THẤY RẰNG, Hội đồng cam kết bảo vệ các quyền hiến pháp của học sinh gồm quyền 
trong Tu Chính Án thứ Tư - quyền không bị khám xét và bắt giữ vô lý, và quyền hiến pháp 
được tiếp cận nền giáo dục công lập từ Mẫu giáo - lớp 12 miễn phí; và 
 
XÉT THẤY RẰNG, Hội đồng nhận thấy rằng các hoạt động cưỡng chế thi hành luật nhập cư 
của Liên bang tại các trường học, trên các tuyến đường lộ trình chuyên chở, trong cơ sở 
khuôn viên của Học khu hoặc trong các hoạt động học đường sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến 
môi trường học tập và can thiệp nghiêm trọng đến các quyền hiến pháp của học sinh - là 
quyền không bị khám xét và bắt giữ vô lý và quyền được tiếp cận nền giáo dục công lập 
miễn phí; và 
 
VÌ VẬY, BÂY GIỜ, XIN QUYẾT ĐỊNH, rằng Học Khu sẽ làm mọi cách trong quyền hạn hợp 
pháp của mình để bảo vệ thông tin bảo mật của học sinh và bảo đảm rằng môi trường học 
tập của học sinh chúng tôi sẽ không bị các hoạt động cưỡng chế thi hành luật nhập cư gây 
ảnh hưởng, bao gồm và không giới hạn ở các hành động sau đây: 
 

 Học Khu sẽ tiếp tục phương thức làm việc của mình là không thu thập và lưu giữ bất 
kỳ thông tin nào về tình trạng nhập cư của học sinh. 
 

 Bất cứ yêu cầu nào của các viên chức phụ trách nhập cư của liên bang (a) xin vào các 
trường học của Học Khu hoặc cơ sở khuôn viên của Học Khu, (b) xin nói chuyện với 
học sinh khi học sinh đang thuộc sự giám sát của Học Khu trong bất kỳ hoạt động 
học đường nào hoặc khi đang sử dụng dịch vụ chuyên chở của Học Khu, hoặc (c) xin 
lấy thông tin về học sinh sẽ ngay lập tức được chuyển cho Văn phòng Luật sư của 
Học Khu.  
 

 Khi hồi đáp các yêu cầu đó, Văn phòng Luật sư của Học Khu sẽ không chia sẻ thông 
tin hoặc cho phép tiếp cận học sinh của chúng tôi trừ khi bị bắt buộc theo luật pháp 
và sẽ làm mọi cách trong quyền hạn hợp pháp của Học Khu để bảo vệ các quyền hiến 
pháp và hợp pháp của học sinh của Học Khu. 

 
 Ví dụ, Văn phòng Luật sư sẽ không cho phép tiếp cận học sinh của chúng tôi trừ khi 

viên chức đó trình lệnh khám xét hợp lệ do thẩm phán hoặc quan tòa của tiểu bang 
hoặc liên bang ban hành.  Trong “các trường hợp cấp bách” rất hạn chế và hiếm hoi, 



mà theo quy định của luật liên bang, các nhân viên của Học Khu được yêu cầu một 
cách hợp pháp cho phép tiếp cận mà không cần lệnh khám xét hợp lệ. Các trường 
hợp cấp bách này sẽ vô cùng khó xảy ra trong khi các học sinh của chúng tôi tham 
gia các hoạt động học đường bởi vì các trường hợp cấp bách thường liên quan đến 
các tình huống khi cơ quan thi hành luật đang truy đuổi một nghi phạm hình sự đang 
trốn chạy hoặc khi chứng cứ của một tội hình sự sắp bị hủy.    

 
XIN QUYẾT ĐỊNH THÊM, rằng Học Khu sẽ cung cấp chương trình huấn luyện hoặc các 
nguồn hỗ trợ khác nếu cần, cho các nhóm xử lý khủng hoảng và ứng phó khẩn cấp hiện tại 
để giúp bảo đảm an toàn và sự an lành cho học sinh của chúng tôi - là những người có thể bị 
tác động bởi các hành động cưỡng chế thi hành luật nhập cư; và 
 
XIN QUYẾT ĐỊNH THÊM, rằng Học Khu sẽ đăng Nghị quyết này tại từng địa điểm trường 
học và phân phát cho các nhân viên và phụ huynh của Học khu bằng tất cả các ngôn ngữ 
được phần lớn sử dụng tại Học Khu; và 
 
XIN QUYẾT ĐỊNH THÊM, rằng Giám đốc Học Khu sẽ cập nhật bất kỳ chính sách và thủ tục 
nào cần thiết để thực hiện và sẽ truyền đạt thông tin rộng rãi về các cam kết trong bản Nghị 
quyết này.   
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