Asian Americans Advancing Justice - Atlanta Hỗ Trợ Giáo Dục Cho Tất Cả
Tóm tắt chính sách::
• Giáo dục là mot quyen can ban cua con nguoi trong xa hoi My.
•

Giáo dục đại học đã được chứng minh là chìa khóa để dẫn đầu một cuộc sống lành mạnh
hơn và hiệu quả hon, trở thành civically hơn, và làm duoc nhiều tiền hơn

•

Georgia sẽ đứng ở mức tỷ lệ ngược với gần như mọi tiểu bang khác cung cấp truy cập
đến giáo dục đại học cho sinh viên người Chau A không có giấy tổ. Chính sách này sẽ
làm anh huong den cac sinh vien Chau Á khong co giay to để giải quyết vấn đề nhập cư.

Sinh viên Đại học Kennesaw Jessica Colotl trong năm 2010 sau khi bi một điểm dừng giao thông
dẫn đến việc phát hiện ra tình trạng không có giấy tổ của mình. Câu chuyện của Colotl gây ra
một cuộc tranh luận dữ dội về việc liệu những người nhập cư không có giấy tờ nên được phép
tham dự các trường cao đẳng cộng đồng và đại học của Georgia.
Trong tháng 10 năm 2010, Hội đồng quản trị của Regents của Hệ thống Đại học Georgia quyết
định cấm sinh viên không có giấy tờ từ tham dự trường đại học và cao đẳng công đầu bắt đầu từ
mùa thu năm 2011. Kể từ đó, đơn nhà nước khác nhau đã được đệ trình tìm cách cấm tất cả các
sinh viên không có giấy tờ từ hệ thống đại học tiểu bang Georgia toàn bộ, trong đó tổng số 35
trường cao đẳng và các trường đại học và 26 trường cao đẳng kỹ thuật.
Các đơn nhà nước là đối chọi với Phát Triển, Cứu Trợ và Giáo Dục Đạo Luật Người Chưa Thành
Niên Người Nước Ngoài (Đạo luật DREAM), luật liên bang đề nghị cung cấp cho sinh viên
không có giấy tờ một con đường trở thành công dân nếu họ: vào Hoa Kỳ trước khi 16 tuổi và đã
ở Mỹ ít nhất 5 năm trước khi ban hành DREAM; hoàn thành hai năm nghĩa vụ quân sự hoặc cao
đẳng, và không phạm tội bất kỳ tội phạm lớn hoặc lệnh trục xuất. Sau khi đáp ứng tất cả các yêu
cầu này, các sinh viên đủ điều kiện sẽ được cư trú có điều kiện trước khi họ có thể có được một
thẻ xanh, một quá trình sẽ mất vài năm nữa. Mặc dù một số lượng áp đảo của các tổ chức cao
hơn có hỗ trợ Đạo luật DREAM và một phong trào đang phát triển để thúc đẩy DREAM, dự luật
đã không được thông qua.
Trong khi người Mỹ gốc Á không thường được xem là một gương mặt đến vấn đề này, các dự án
luật Anti-DREAM nhà nước sẽ ảnh hưởng đến tất cả các nhóm dân tộc. Thống kê cho thấy có

khoảng 10,6 triệu người hiện đang sống ở Mỹ không có giấy tờ hợp pháp, và trong số đó, gần 1
triệu đến từ các nước châu Á. Ngoài ra, một báo cáo gần đây cho thấy sinh viên châu Á tạo nên
nhóm sinh viên không có giấy tờ lớn nhất tham dự Đại học bang Georgia.

Asian Americans Advancing Justice - Atlanta hỗ trợ quyền được giáo dục cao hơn và các
chính sách hiệu quả, đóng góp vào kinh tế xã hội và phúc lợi của Georgia.
• Giáo dục là một quyền can bản cua con nguoi và đóng một vai trò can bản
trong xã hội Mỹ. Năm 1977, Hoa Kỳ đã ký Công ước Quốc tế của Liên Hợp Quốc
về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa và công nhận "quyền giáo dục cua moi nguoi"
và "giáo duc o cac truong đại học được thực hiện bình đẳng cho tất cả." Hơn nữa,
trong trường hợp của tinh Plyler v. Doe, Tòa án Tối cao da thừa nhận "vai trò cơ bản
cua giáo dục trong việc duy trì cơ cấu của xã hội chúng ta." Trong khi Plyler không
quyết định các vấn đề của giáo dục đại học, khẳng định tầm quan trọng chính của
giáo dục và kinh tế quan trọng và chi phí xã hội "chịu quốc của chúng tôi khi chọn
nhóm bị từ chối các phương tiện để hấp thụ các giá trị và kỹ năng khi mà trật tự xã
hội nằm."
• Giáo dục đại học đã được chứng minh là chìa khóa để dẫn đầu một cuộc sống
lành mạnh hơn và hiệu quả hon, trở thành civically hơn, và làm duoc nhiều
tiền hơn. Nó chỉ ra rằng giáo dục đại học dẫn đến thu nhập cao hơn, từ đó dẫn đến
doanh thu thuế cao hơn. Một nghiên cứu năm 2005 cho thấy công nhân đại học bốn
năm thu được hơn 62% so với những người lao động có bằng tốt nghiệp trung học.
Theo đó, thu nhập cả đời cũng cao hơn cho những cá nhân có trình độ cao hơn.
Ngoài ra, nghiên cứu con cho thấy rằng giáo dục đại học tạo ra su khỏe mạnh, các
thành viên có trách nhiệm hơn vào cac tham gia của xã hội. Những cá nhân này
cũng sẽ dựa ít hơn vào các chương trình trợ cấp xã hội, và sẽ tiếp tục giup tăng
cường cơ sở kinh tế.
• Georgia sẽ đứng ở mức tỷ lệ nguoc với gần như mọi tieu bang khác cung cấp
truy cập đến giáo dục đại học cho sinh viên không có giấy tờ. Sinh viên không
có giấy tờ ở Georgia không đủ điều kiện cho học phí trong tiểu bang, người nộp
thuế không trợ cấp học phí sinh viên không có giấy tờ. Ngược lại, như của tháng 3
năm 2012 tất cả các bang ngoai trừ South Carolina cho phép học sinh không có
giấy tờ để tham dự trường đại học công và 10 của quốc gia, cung cấp học phí trong
tiểu bang dành cho sinh viên không có giấy tờ đáp ứng yêu cầu cư trú nhất định.
Thực tế là, các đơn chống nhà nước DREAM sẽ làm gì để giải quyết vấn đề nhập cư, vấn đề
nhận thức của sinh viên không có giấy tờ "lấy ghế 'của sinh viên công dân, hoặc tăng việc làm.
Ít hơn một nửa trong tổng số 1% sinh viên ghi danh vào trường đại học công Georgia không có
giấy tờ. Những người được ghi danh trả ra học phí nhà nước, trong đó cung cấp lợi nhuận cao
cho các trường học và nhiều hơn chiếm đến cho bất kỳ chi phí liên quan đến đăng ký tham gia

những sinh viên này. Nếu chúng ta muốn giảm tỷ lệ thất nghiệp, giải pháp tốt nhất là một nền
giáo dục tốt hơn cho tất cả những gì sống trong tiểu bang .
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