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DeKalb County School District, NAACP Giành Chiến Thắng Lớn trong Vụ Kiện 
Đạo Luật CARES 

 
Thẩm Phán Ra Phán Quyết DeVos và Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ Vi Phạm Ngôn Từ của Đạo Luật 
CARES 
 
 
STONE MOUNTAIN, Ga. – Tòa Án Khu Vực Hoa Kỳ cho Khu Vực Columbia đã ra phán quyết có 
lợi cho các nguyên đơn trong vụ kiện giữa NAACP với DeVos, bãi bỏ một quy tắc áp đặt các điều 
kiện bất hợp pháp đối với viện trợ khẩn cấp liên bang cho các trường công lập. 
 
Thẩm phán Dabney L. Friedrich ra phán quyết rằng Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Betsy DeVos và Bộ 
Giáo Dục Hoa Kỳ đã vi phạm ngôn từ rõ ràng của Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế 
Trong Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES) trong việc ban hành một quy định có thể chuyển hướng 
bất hợp pháp nguồn vốn khẩn thiết khỏi học sinh trường công lập vì lợi ích của các trường tư. 
 
Thẩm phán Friedrich viết: “Quốc hội đã bày tỏ sự ưu tiên rõ ràng và đầy đủ trong việc phân bổ trợ 
cấp cho các trường tư dựa trên số lượng trẻ em đến từ các gia đình có thu nhập thấp...” Tòa tiếp 
tục: “Trái ngược với quy tắc cuối cùng tạm thời của Bộ, điều đó không thể có nghĩa ngược lại với 
những gì Bộ quy định.” 
 
DeKalb County School District tham gia vụ kiện vào ngày 12 tháng 8. Vụ kiện do NAACP đệ trình 
vào ngày 1 tháng 7 tại tòa án liên bang ở Washington, D.C., phản đối một quy tắc do DeVos ban 
hành bắt buộc một cách bất hợp pháp các học khu phải tăng cao số tiền viện trợ COVID-19 của 
liên bang mà họ phải chia sẻ cho các trường tư. Quy tắc này sẽ làm giảm trầm trọng các nguồn 
lực được cung cấp để hỗ trợ trẻ em tại trường công lập và các nhóm học sinh không được phục 
vụ đầy đủ trong giai đoạn đại dịch, theo vụ kiện này. 
 
Vụ kiện chỉ ra rằng DeVos đang chuyển thêm tài trợ từ $13,2 tỷ trong Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ 
và An Ninh Kinh Tế Trong Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES) đến các trường tư thục giàu có mà 
pháp luật không cho phép hoặc Quốc Hội không dự định. Cách diễn giải hiện tại của quy tắc sẽ 
chuyển hướng khoảng $1,4 triệu đến $1,6 triệu từ các học sinh của DCSD. 
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“Là một trong năm nguyên đơn học khu duy nhất, Quận DeKalb đã đóng vai trò lãnh đạo mang 
tính quốc gia trong việc phản đối nỗ lực chuyển hướng số tiền từ học sinh công lập rõ ràng là 
bất hợp pháp này,” Chủ Tịch Hội Đồng Quận DeKalb, ông Marshall Orson cho biết. “Chúng tôi 
tự hào vì đã chiến đấu thay mặt cho không chỉ học sinh ở DeKalb mà cả học sinh trường công 
lập trên toàn Georgia và toàn quốc.” 
 
Ngoài DeKalb, bốn học khu khác được liệt kê là nguyên đơn, bao gồm Broward County Public 
Schools ở Florida, Denver Public Schools ở Colorado, Pasadena Unified School District ở 
California và Stamford Public Schools ở Connecticut. 
 

 
### 

 
THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI:  DeKalb County School District sử dụng phương pháp Dạy và 
Học Chuyên Sâu để chuẩn bị cho hơn 102.000 học sinh vào trường đại học và đi làm. Hoạt 
động Dạy và Học Chuyên Sâu dạy cho học sinh cách tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, giao 
tiếp và hợp tác hiệu quả để thành công ở trường đại học, trong nghề nghiệp và trong cuộc 
sống. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập địa chỉwww.dekalbschoolsga.org. Xin gửi câu hỏi hoặc ý 
kiến đến địa chỉ Communications@dekalbschoolsga.org. 


