Giúp trẻ em không bỏ học. Giúp trẻ em thoát khỏi khókhăn– Cải cách hệ thống tư pháp cho
vị thành niên ngay bây giờ!
Hiện tại hệ thống tư pháp cho vị thành niên ở Georgia làlỗi thời, không hiệu quả, và
nhanh chóng đẩy trẻ vào con đường tùtội.” Rất nhiều hoc sinh đang bị đẩy ra khỏi trường học vì
chí
nh sách kỷ luật qua khác nghiệt ngay cả khi vi phạm cá
c lỗi nhỏ. Ngoàira, nhiều học sinh đang gặp
khó khăn không nhận được thê
m sự giúp đỡ cần thiết vìá
p lực gia tăng vào các trường học để cải
thiện điểm số bàithi. Những yếu tố này đã góp phần cho một số lượng không cần thiết của tuổi trẻ
phải nằm trong hệ thống tư phá
p vị thà
nh niê
n. Vàmặc dùhuyền thoại "Người mẫu thiểu số", thanh
thiếu niê
n người Mỹ gốc Álàmột trong những nhóm dễ bị gặp khókhăn rắc rối.
 Thanh thiếu niên châu Ánhập cư không nói tiếng Anh thành thạo đang cónguy cơ cao
cho sự thất bại học tập. Dâ
n số Mỹ gốc ÁChâ
u của Georgia đang tăng nhanh hơn so với các dịch
vụ để cung cấp cho nhu cầu của họ. Đối với nhiều học sinh châu Ánhập cư, trường học không được
trang bị đầy đủ để cung cấp đủ giá
o viê
n song ngữ hoặc các chương trì
nh Anh ngữ la ngôn ngữ thứ
hai. Đây làmột vấn đề nghiê
m trọng bởi vìkhoảng một phần tư của tất cả các thanh niê
n người
Mỹ gốc ÁChâu không nói tiếng Anh thành thạo. So với các ban đồng học cótrình độ tiếng Anh giỏi,
học sinh không nói tiếng Anh thà
nh thạo bị gấp hai lần cókhả năng bỏ học. Chúng ta phải vận
động cho dịch vụ giá
o dục tốt hơn vàcơ hội bình đẳng để thành công cho thanh thiếu niê
n di dân
mới đến.
 Giữ trẻ em không bỏ học làthiết yếu cho an toàn công cộng. Cómột mối tương quan
mạnh mẽ giữa một đứa trẻ không được giá
o dục vàbị tùở nha tùcho vị thà
nh niê
n và sau đó la nhà
tùcủa người lớn.Trong thực tế, học sinh bỏ học trung học cókhả năng bị bỏ tù63 lần nhiều hơn
sinh viê
n tốt nghiệp đại học. Với tỉ lệ bỏ học cao của thanh thiếu niê
n không thành thạo tiếng Anh
vànhững thá
ch thức đặc biệt phải đối mặt của một số nhóm Đông Nam Á, Georgia cũng sẽ gặp một
sự gia tăng trong giới trẻ vàngười lớn châu Ábị bỏ tùnếu chúng ta không cải cách luật pháp của
chúng ta ngay bâ
y giờ.
 Hệ thống tư pháp vị thành niên hiện tại không cóhiệu quả. Nghiê
n cứu đã liên tục chỉ ra
rằng bỏ tùhà
ng loạt cá
c trẻ vị thà
nh niê
n gặp khókhăn không cóhiệu quả. Chí
nh sách đẩy học sinh
bị đuổi ra khỏi trường vàđưa vào hệ thống tùphá
p vị thành niê
n cho các hành vi phạm tội nhẹ chỉ
làm tăng cơ hội cho cá
c vi phạm phá
p luật trong tương lai. Theo một nghiê
n cứu gần đây, trẻ em bị
giam giữ khi chưa thà
nh niê
n co nhiều khả năng để vào nhàtùdành cho người lớn khi lớn lê
n gặp
3 lần so với những người không bị giam giữ. Cá
ch tốt nhất để cóđược lực lượng sản xuất vànhững
người biết tôn trọng luật phá
p làgiúp đỡ cho trẻ không bỏ học vàđược giáo dục tốt.
 Cha mẹ cần phải tham gia! Cha mẹ lànhững người ủng hộ tốt nhất cho tương lai của con em
mì
nh. Nghiê
n cứu cho thấy các bậc cha mẹ tham gia vào sự giúp đỡ giáo dục tổng thể của con em
mì
nh sẽ làm tăng sự thà
nh công học tập của đứa trẻ đó. Hệ thống giá
o dục Mỹ giả định cha mẹ sẽ
tham gia, vàcha mẹ Áchâ
u không thể mong đợi các trường học chăm sóc tất cả mọi thứ cho con
em mì
nh. Mặc dùngôn ngữ tiếng Anh hoặc những khác biệt văn hóa lànhững thá
ch thục, tương
lai của con em của bạn làrất quan trọng. Bạn cóthể yê
u cầu một người phiê
n dịch hoặc tì
m kiếm sự
hỗ trợ của cộng đồng của bạn. Liê
n lạc với info@aalegal.org nếu bạn cần giúp đỡ.
Georgia House Bill 242 đề xuất cải cách hệ thống tư phá
p vị thà
nh niê
n của tiểu bang Georgia vàlà
một bước tiến tới việc giúp đỡ con em chúng ta. Đạo luật này sẽ tăng cường an toàn công cộng, cấm sử
dụng nhàtùcho vị thà
nh niê
n, nhàtù cho người lớn để giam giữ trẻ em không phạm trọng tội, thúc
đẩy trách nhiệm giải trì
nh trong phiê
n tòa xé
t xử, vàbảo vệ hàng triệu đô la tài trợ của liê
n bang.
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