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የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት NAACP በ CARES ሕግ ክስ ከፍተኛ ድል አግኝቷል 
 
ዳኛው DeVos እና የአሜሪካ የትምህርት ክፍል የ CARES ቋንቋ ህግ መጣሱን ወስኗል 
 
 
STONE MOUNTAIN, Ga. - የ Columbia ዲስትሪክት የአሜሪካ ዲስትሪክት ፍርድ ቤት በNAACP v. DeVos ጉዳይ ላይ 
ለመንግስት ትምህርት ቤቶች በፌዴራል አስቸኳይ እርዳታ ላይ ህገ-ወጥ ሁኔታዎችን ያስቀመጠውን ውሳኔ ውድቅ በማድረግ 
ለከሳሽ ፈርዷል፡፡ 
 
Friedrich የትምህርት ጸሐፊ Betsy DeVos እና የአሜሪካ የትምህርት መምሪያ የግል ትምህርት ቤቶች ለመጥቀም የመንግስት 
ት / ቤት ተማሪዎች በጣም የሚፈልጉትን ገንዘብ በሕገ-ወጥ መንገድ የሚያዞር ደንብ በማውጣት የኮሮናቫይረስ እርዳታ ፣ እፎይታ 
እና የኢኮኖሚ ደህንነት (CARES) ህግን ግልጽ ቋንቋ ጥሰዋል በማለት ዳኛ Dabney L. Friedrich ወስነዋል፡፡ 
 
ዳኛው Friedrich እንዲህ ሲሉ ጽፈዋል፡ ዝቅተኛ ገቢ ካላቸው ቤተሰቦች የመጡትን ልጆች ቁጥር መሠረት በማድረግ ኮንግረሱ 
ለግል ትምህርት ቤቶች ገንዘብን ለመመደብ ግልፅ እና የማያሻማ ምርጫን ገለጿል... ” ፍርድ ቤቱም በመቀጠል፡ "ከመምሪያው 
ጊዜያዊ የመጨረሻ ሕግ በተቃራኒ ይህ ማለት ከሚናገረው ተቃራኒ ሊሆን አይችልም፡፡ ” 
 
የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት አውራጃ ኦገስት 12 ክሱን ተቀላቅሏል፡፡ NAACP ጁላይ 1 በ Washington, D.C. 
የፌዴራል ፍ / ቤት ያቀረበው ክስ ፣ የት / ቤት ወረዳዎች ከግል ትምህርት ቤቶች ጋር መጋራት ያለባቸውን የፌዴራል COVID-
19 ዕርዳታ በሕገ-ወጥ መንገድ እንዲጨምሩ የሚያስገድደውን DeVos ያወጣውን ሕግ ይቃወማል፡፡ ሕጉ የመንግሥት ትምህርት 
ቤት ሕፃናትን ለመደገፍ እና በታሪክ የተጎዱ ተማሪዎችን በወረርሽኙ ወቅት ለመደገፍ የሚያስችለውን ሀብት በእጅጉ ይቀንስ ነበር 
ይላል ክሱ፡፡ 
 
ክሱ እንዳመለከተው DeVos ከ 13.2 ቢሊዮን ዶላር ተጨማሪ ገንዘብ የኮሮናቫይረስ እርዳታ ፣ እፎይታ እና የኢኮኖሚ ደህንነት 
ህግ(CARES)ለሀብታሙ የግል ትምህርት ቤቶች ከህግ ፈቃድ ወይም ኮንግረስ ከታሰበው በላይ እየሰጠ ነው፡፡ የወቅቱ የሕግ 
አተረጓጎም ከ DCSD ተማሪዎች በግምት ከ 1.4 ሚሊዮን ዶላር እስከ 1.6 ሚሊዮን ዶላር ያዞራል፡፡ 
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የ DeKalb ካውንቲ የቦርድ ሊቀመንበር Marshall Orson “ከአምስት የት / ቤት አውራጃ ከሳሾች መካከል አንዱ እንደመሆኑ 
መጠን DeKalb ካውንል ከመንግሥት ትምህርት ቤት ሕፃናት ገንዘብን ለማዞር ይህን በግልጽ ሕገወጥ ሙከራ በመቃወም 
ብሔራዊ የመሪነት ሚናውን ወስዷል” ብለዋል፡፡ በ DeKalb ውስጥ ያሉ ተማሪዎችን ብቻ ሳይሆን በመላ Georgia እና 
በመላው አገሪቱ ያሉ የመንግሥት ትምህርት ቤት ተማሪዎችን በመወከል በመታገል ኩራት ይሰማናል፡፡ 
 
ከ DeKalb በተጨማሪ Broward ካውንቲ የህዝብ ት/ቤት፣ Florida ፣ Denver የህዝብ ት/ቤቶች፣ Colorado ፣ 
Pasadena አንድነት ት/ቤት ዲስትሪክት ፣ California እና Stamford ህዝብ ት/ቤት ፣ Connecticutን ጨምሮ አራት 
የት/ቤት ዲስትሪክቶች ከሳሽ ነበሩ፡፡ 
 

 
### 

 
ስለ እኛ:  የ DeKalb ካውንቲ ት / ቤት ዲስትሪክት ከ 102,000 በላይ ተማሪዎችን ለኮሌጅ እና ለስራ ለማዘጋጀት ጥልቅ መማር 
እና ማስተማርን ይጠቀማል፡፡ ጥልቅ የመማር ማስተማር ተማሪዎችን በጥልቀት እንዲያሰላስሉ ፣ ችግሮችን ለመፍታት ፣ 
ለመግባባት እና በኮሌጅ ፣ በስራ እና በህይወት ስኬታማ እንዲሆኑ ውጤታማ እንዲሆኑ ያበረታታል፡፡ ለተጨማሪ መረጃ 
www.dekalbschoolsga.org ይጎብኙ፡፡ ጥያቄዎች ወይም አስተያየት ካለዎት ለCommunications@dekalbschoolsga.org 
ያስገቡ፡፡ 


