Đạo luật bảo vệ trẻ em của Georgia và Đạo luật An toàn Công Cộng –
Cải cách luật Thành Niên, Bảo vệ Thanh niên của chúng ta!
Đạo luật bảo vệ trẻ em của Georgia và Đạo luật An toàn Công Cộng (Thượng viện Senate Bill
127 và House Bill 641) là một đề xuất sửa đổi toàn diện những luật của Georgia hoặc “luật
Thành Niên" ảnh hưởng đến hầu như tất cà mọi khía cạnh của cuộc sống của một đứa trẻ từ
khi sinh ra cho đến khi 18 tuổi. Bộ luật hiện thời được thông qua vào năm 1971 và đựợc xem
xét lại nhiều lần bi coi là quá lỗi thời nên Quốc Hội Georgia đã thông qua một nghị quyết vào
năm 2005 kêu gọi cải tổ nó hoàn toàn.
➢ Đạo luật tái tổ chức luật Thành Niên của chúng ta và mô tả rõ ràng các loại trẻ
em cần được sự hỗ trợ của tòa án. Bộ luật ấn định nhà nước làm thế nào đáp ứng cho
trẻ em và gia đình của họ trong trường hợp bi bỏ bê, ngược đãi, các trường hợp trẻ em vi
phạm pháp luật, và các trường hợp khác đòi hỏi phải có sự can thiệp của tòa án. Hiện tại,
quy định liên quan đến trẻ em là nạn nhân bị ngược đãi bỏ bê được xen kẽ với các quy
định liên quan đến trẻ em phạm tội tạo ra mâu thuẫn và sự nhầm lẫn. Những trẻ em này
có thể cần những nhu cầu khác và sự tái tổ chức Luật Thanh Niên này sẽ làm dễ dàng hiểu
biết và đứ ểng dụng hơn.

➢ Đạo luật sẽ đưa luật Georgia hoàn toàn phù hợp với luật pháp liên bang, có
nghĩa là sẽ có giúp đỡ nhiều hơn cho con em chúng ta. Chúng ta muốn tiền thuế
liên bang của chúng ta trở về vời Georgia, bất cứ khi nào có thể, đặc biệt là nếu tiền đó
giúp cho con em chúng ta. Đạo luật bảo đảm pháp luật của chúng ta đáp ứng yêu cầu của
liên bang liên quan đến các thủ tục xét xử của tòa án vị thành niên, nhờ đó tiểu bang chúng
ta có thể có được hàng triệu đô la thuế dành cho trẻ em có nhu cầu.

➢ Đạo luật này phản ánh những tiến bộ trong nghiên cứu và thực hành tốt nhất
về việc làm thế nào đứ ểng xử với trẻ em, cải thiện cơ hội thành công của một
đứa trẻ. Hiện nay có một nghiên cứu mới quan trọng về sự phát triển não của trẻ em, về
giáo dục và các chính sách kỷ luật, và tác động tiêu cực của sự giam giữ trẻ em kể từ năm
1971 khi các luật Thành Niên lần đầu tiên được thông qua. Đạo luật hiện đại hoá Luật
Thanh Niên của chúng ta va nhập vào đó các thực hành tốt nhất, bao gồm cách hành xử của
tòa án đối với trẻ em và những loại thẩm định tâm lý được yêu cầu, trong số những thứ
khác.

➢ Đạo luật tăng cường an toàn công cộng và cải thiện kết quả tốt hơn cho trẻ em
trong khi tiết kiệm tiền. Bạn có biết rằng giam giữ trẻ em không những chỉ tốn tiền mà
gần như sẽ lam tăng gấp đôi cơ hội chúng sẽ phạm một tội khác hơn là nếu chúng ta tìm
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cách phục hồi chúng hay đưa chúng vào các cơ sở ít hạn chế hơn?Tieu bang Oregon đã
lập một chương trình dựa vào cộng đồng, làm việc chung với các cơ quan thi hành pháp
luật để can thiệp vào cuộc sống của thanh thiếu niên gặp khó khăn-chương trình của họ
tiết kiệm cho tiểu bang $ 1 triệu đô la bằng cách chuyển hướng các trẻ em và thanh thiếu
niên khỏi bị vào tù và ngăn ngừa các trẻ em bỏ nhà khỏi rơi vào tình trạng vô gia cư. Cung
cấp dịch vụ cộng đồng, dịch vụ toàn diện cho trẻ em sẽ làm tăng cường an toàn công cộng,
tiết kiệm lâu dài, và quan trọng nhất đó là điều đúng đắn phải làm cho con em của chúng
ta và tương lai của chúng.

➢

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.AdvancingJustice-Atlanta.org.
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