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Nghị Quyết Đề Xuất 

Liên Đoàn SEIU Địa Phương số 284 – Nghị Quyết về Giáo Dục 

Cơ Hội Cho Mọi Trẻ Em Được Học Hành từ khi Mới Sinh đến lúc Đi Làm  

Xét thấy rằng, 

• Lớp học nhà trẻ chất lượng cao cho toàn bộ đem lại lợi ích cả đời cho trẻ em và lợi ích xã hội lẫn kinh 
tế vững chắc cho cộng đồng mà họ sinh sống. Thật đáng tiếc là những lợi ích này chỉ đổ dồn cho 
những gia đình và trẻ em có đủ may mắn để tìm được những chương trình chất lượng cao. Nhiều 
gia đình nhà nghèo và trung lưu không thể làm được điều này. 

• Giai đoạn ban đầu của trẻ em sẽ ảnh hưởng đến họ sau khi trưởng thành. Những trải nghiệm ban 
đầu và những môi trường để trẻ em phát triển những năm đầu đời có thể tạo ra tác động vĩnh cửu 
cho những thành công về sau trong trường học và trên đường đời. 

• Sự chênh lệch tăng nhanh trong thời kì trẻ thơ. Trước khi 3 tuổi, những đứa trẻ có ba mẹ đã học đại 
học hay là giáo viên cấp 1 có lượng từ vựng gấp 2 đến 3 lần những đứa trẻ mà cha mẹ chưa hoàn 
tất chương trình cấp 3. Trước khi chúng tới trường, chúng đã đi sau bạn bè cùng lứa trừ khi chúng 
tham gia vào những môi trường giàu ngôn ngữ ngay từ sớm. 

• Chênh lệch cơ hội là khủng hoảng lớn nhất tại các trường nước Mỹ. Nếu mọi đứa trẻ muốn có cơ 
hội để thành công, mỗi học sinh phải có cơ hội được học hành. 

• Chúng ta phải giảm sự chênh lệch này trong giáo dục nếu chúng ta muốn giảm sự chênh lệch trong 
thành công. Chúng ta phải cam kết loại trừ chênh lệch cơ hội nếu chúng ta muốn tạo nên một qốc 
gia thịnh vượng, mạnh mẽ và an toàn hơn. 

• Các trường học / khuh vực giàu có thường có khả năng thay thể những mất mát về tài nguyên – 
vốn sẽ làm tăng sự chênh lệch cơ hội – thông qua việc ủng hộ tăng thuế, nhưng khu vực nghèo lại 
không thể. Có được một hệ thống giáo dục chất lượng cao cho tất cả học sinh bất kể chúng ở nơi 
nào không chỉ là thước đo dân chủ của sự lãnh đạo mà còn là yếu tố ngày càng quyết định cho 
định mệnh kinh tế của nước đó. 

• Đầu tư cho khả năng học sinh được học cao đẳng bất kể tình trạng kinh tế của mình là một trong 
những điều quan trọng nhất mà chính phủ có thể làm để đẩy nhanh nền kinh tế trong thời gian ngắn 
và khiến cho nền kinh tế cũng như xã hội trở nên mạnh mẽ hơn về lâu dài. 

• Chúng ta đều sẽ chiến thắng khi cơ hội cho các học sinh giỏi được tham gia trường cao đẳng được 
mở rộng cho ngày càng nhiều cộng đồng. Phương pháp chữa bệnh ung thư, những nguồn năng 
lượng mới, những phát minh thế hệ mới, tất cả đều phụ thuộc vào việc chúng ta có chạm được đến 
tiềm năng của mọi người trong cộng đồng chúng ta hay không. 

• Đầu tư của chính phủ vào các nghiên cứu khoa học cơ bản đã xứng đáng về lâu về dài nhưng 
nguồn quỹ liên bang cho việc nghiên cứu đang sụt giảm năm này qua năm khác khi có hỗn loạn 
trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp, và các đổi mới kinh tế. 

Do đó, giải pháp được đặt ra là SEIU sẽ: 

1. Hành động để đảm bảo rằng mọi trẻ em và gia đình đều có thể tiếp cận chương trình nhà 
trẻ công chất lượng cao. 

2. Tin rằng chính quyền các bang và liên bang có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả mọi trẻ em phải có 
cơ hội ngang nhau để học hành và thành công. 

3. Hỗ trợ để khiến cho cao đẳng và đại học dễ tiếp cận hơn để mọi người có thể có được sự giáo dục 
cao đẳng mà không mắc nợ. 

4. Chống đối lại những cắt giảm nguồn quỹ cho nghiên cứu khoa học cơ bản và khuyến khích gia 
tăng đầu tư vào cấp độ toàn bang và toàn quốc. 
 


