cho chức vụ Giám Đốc Học
Chánh Công Huấn
Trong cuộc đời tôi, giáo dục từng là một cán cân bình đẳng tuyệt vời cho phép tôi vượt qua thân phận thấp hèn của mình. Tôi
muốn tất cả các trẻ em ở California có những cơ hội tương tự như vậy.
Má tôi là người nhập cư Panama, bà đến thành phố San Jose của tiểu bang California để trở thành giáo viên. Ba tôi là một người
lính, ông đã không quay về với gia đình sau Cuộc Chiến Việt Nam. Tôi gặp ông lần đầu tiên khi tôi là một người trưởng thành.
Lúc tôi mới 6 tuổi má tôi qua đời và tôi được một người chị họ nuôi nấng. Tôi chưa hề gặp người chị họ này cho đến khi tôi đứng
trước cửa nhà chị ấy. Chúng tôi sống vất vả và trông cậy vào các chương trình hỗ trợ công cộng để thoát khỏi cảnh túng quẩn,
nhưng người phụ nữ thật tuyệt vời này, người đã nuôi nấng tôi, đã bảo đảm tôi có được một nền giáo dục công cộng tốt. Nền học
vấn của tôi cho phép tôi theo học đại học, nơi tôi trở thành chủ tịch hội sinh viên, và trở thành nhân viên xã hội làm việc 12 năm
trong các trường học.
Giờ đây trong cương vị nhà lập pháp tiểu bang California, tôi đã đặt ưu tiên hàng đầu việc cải thiện cũng như tăng nguồn trợ cấp
cho giáo dục. Luật của tôi đã chuyển hàng triệu trẻ em từ nhà tù đến trường học, mở rộng chương trình giáo dục song ngữ và giáo
dục ấu nhi, bảo đảm thanh niên được nhận nuôi tiếp nhận được học bổng đại học, các trẻ em không đủ giấy tờ hợp pháp sẽ chắc
chắn có được bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, và đã giúp trên 400,000 học sinh được ăn trưa miễn phí. Trong cương vị Chủ Tịch Ủy
Ban Tuyển Chọn thuộc Hạ Viện đặc trách Giáo Dục Về Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật Và Toán Học tôi đã tăng nguồn tài trợ cho
giáo dục về nghề kỹ thuật và chương trình giảng dạy nhằm chuẩn bị các sinh viên cho công ăn việc làm của thế kỷ 21.
California đứng thứ năm trong các nền kinh tế giàu nhất thế giới, tuy vậy chúng ta là một trong 10 tiểu bang cấp tiền ít nhất cho
mỗi học sinh trên toàn quốc. Nếu được bầu chọn vào chức vụ Giám Đốc Học Chánh Công Huấn, ưu tiên hàng đầu của tôi sẽ là tăng
nguồn tài trợ cho giáo dục công cộng hầu biến các trường công lập của chúng ta trở thành các trường tốt nhất trong nước.
Kế hoạch nhằm xếp các trường công lập của California đứng hàng đầu trong nước của tôi bao gồm:
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Bảo vệ các học sinh được an toàn khỏi bạo hành bằng súng ở học đường
Dẫn đầu trong nỗ lực chống lại các nỗ lực tư nhân hóa hệ thống giáo dục công cộng của Donald Trump và Betsy Devos
Tăng sự minh bạch liên quan đến nguồn tài trợ giáo dục công cộng và bảo đảm các trường công đặc cách (charter school) phải
chịu trách nhiệm
Kiến tạo chương trình giảng dạy tập trung vào nền giáo dục STEM cho Thế Kỷ 21 hầu chuẩn bị các học sinh cho công ăn việc
làm trong tương lai
Hỗ trợ Học Sinh Học Tiếng Anh và chương trình giáo dục song ngữ
Tiếp tục sự cam kết cung cấp chương trình giáo dục đặc biệt cho mọi học sinh bất kể năng lực của chúng
Kiến tạo các trường có tính hòa nhập hầu bảo vệ các học sinh LGBTQ (đồng tính, lưỡng tính, và chuyển giởi) khỏi bị ăn hiếp
Trả lương cao hơn cho các giáo viên và huấn luyện các giáo viên để họ chó thể giúp các học sinh thấm nhuần lối tư duy phê
phán và tính sáng tạo, chứ không giảng dạy theo chủ đề thi
Đặt ưu tiên các chương trình giáo dục ấu nhi và các chương trình sau giờ học hầu thu hẹp khoảng cách thành tựu
(achievement gap)
Cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần và thể chất tại học đường cho tất cả học sinh
Mỗi học sinh có thể tiếp cận được những con đường dẫn đến đại học và nghề nghiệp và vừa khả năng tài chánh
Giúp cho trẻ em tiếp tục học tập ở trường và tránh bị đưa vào hệ thống tư pháp hình sự

Tôi rất hãnh diện là đã được ủng hộ bởi Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris; Nancy Pelosi, Lãnh Tụ Thiểu Số tại Hạ Viện; Dolores
Huerta, một người rất nổi tiếng trong lãnh vực công quyền; Dân Biểu Rob Bonta, Chủ Tịch của Nhóm Lập Pháp Người Mỹ Gốc Á
Châu Thái Bình Dương California; Đảng Dân Chủ California; và các giáo viên, y tá, và lính cứu hỏa của California. Tôi hy vọng sẽ
xứng đáng được quý vị bầu vào chức vụ Giám Đốc Học Chánh Công Huấn Của Tiểu Bang vào tháng 11 này.

Chi trả bởi Tony Thurmond cho chức vụ Giám Đốc Học Chánh Công Huấn năm 2018. FPPC
#1395467.

