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DỰ LUẬT THÀNH THẠO TIẾNG ANH. GIÁO DỤC ÐA NGÔN NGỮ.  
ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.58

  BIỆN LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 58  

  BÁC BỎ BIỆN LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 58  

Cách đây hai mươi năm, các trường ở California đã ép buộc hàng trăm nghìn trẻ 
em phải vào các lớp hầu như chỉ học tiếng Tây Ban Nha bắt buộc. Các học sinh, phụ 
huynh và người sử dụng lao động không muốn quay trở lại những ngày tháng đó 
nhưng các liên đoàn giáo viên và "những nhà vận động hành lang" giáo dục song 
ngữ lại muốn quay trở lại quãng thời gian đó, và những chính trị gia mà đã đưa Dự 
luật 58 vào lá phiếu cũng vậy. 

Chúng tôi là hai trong số nhiều Nhà Lập Pháp bỏ phiếu chống lại dự luật này và 
kêu gọi quý vị cũng bầu KHÔNG. 

Trong năm 1998, cử tri California đã chấp nhận một đạo luật tiên khởi, trong đó 
yêu cầu trẻ em phải được dạy tiếng Anh trong trường học, trừ khi phụ huynh 
không đồng ý. Họ đã làm điều này bởi vì những trẻ em không phải là người nói 
tiếng Anh bản xứ đã phải chật vật quá lâu trong các lớp "song ngữ" và không bao 
giờ tiến bộ. 

Kết quả đã thật ngoạn mục. Trẻ em đang học tiếng Anh nhanh hơn khi chúng bị 
bắt buộc vào "các chương trình song ngữ" kéo dài nhiều năm. Bởi vì trẻ em đang 
học tiếng Anh nhanh hơn và ở độ tuổi ít hơn nên có một số lượng kỷ lục các học 

sinh nhập cư đang nhập học vào các trường cao đẳng và đại học của chúng ta. 

Những người ủng hộ Dự luật 58 muốn thay đổi điều đó bởi vì cái gọi là "giáo viên 
ngôn ngữ" có việc làm trong các trường học của chúng ta chỉ chừng nào học sinh 
vẫn ở trong các lớp song ngữ. Các giáo viên và công đoàn của họ được hưởng lợi 
nhưng trẻ em thì không. 

Dự luật 58 không nhằm mục đích hiện đại hóa cách chúng ta dạy tiếng Anh mà 
bắt buộc trẻ em nhập cư phải tiếp thu phương pháp giảng dạy tiếng Anh thất bại 
đi ngược lại mong muốn của cha mẹ chúng. 

Dự luật 58 xóa bỏ quyền hiện tại của cha mẹ đối với giáo dục bằng tiếng Anh cho 
con cái của mình. 
Bầu KHÔNG cho dự luật được đưa vào lá phiếu này. 
SHANNON GROVE, Nữ Dân Biểu
Bakers¨eld 
JOEL ANDERSON, Thượng Nghị Sĩ
Quận San Diego 

DỰ LUẬT 58 ĐẢM BẢO TẤT CẢ HỌC SINH ĐỀU CÓ THỂ THÀNH THẠO TIẾNG ANH MỘT 
CÁCH NHANH NHẤT CÓ THỂ. 

Quá nhiều học sinh tiểu bang California đang bị bỏ lại phía sau và không được 
cung cấp cơ hội học tiếng Anh với những phương pháp dạy học hiệu quả nhất có 
thể. Điều này là do đạo luật tồn tại gần 20 năm nay đã lạc hậu, Dự luật 227, yếu tố 
đã hạn chế các phương pháp giảng dạy mà khu học chánh có thể sử dụng để dạy 
tiếng Anh. 

Dự luật 58 sửa đổi Dự luật 227 nhằm loại bỏ những hạn chế này để trường học có 
thể sử dụng các phương pháp giảng dạy mới nhất có thể để giúp học sinh học tập. 

Dự Luật 58: • Yêu cầu các khu học chánh nhận diện trong Kế Hoạch Kiểm Soát và 
Trách Nhiệm Giải Trình của Địa Phương K-12 thường niên các phương pháp giảng 
dạy mà họ sẽ sử dụng nhằm giúp đảm bảo tất cả học sinh có thể thành thạo tiếng 
Anh một cách nhanh nhất có thể. • Yêu cầu trường học đưa ra một chương trình 
nhúng chìm tiếng Anh theo cấu trúc cho học viên tiếng Anh. Nhưng trường học 
cũng có thể sử dụng các phương pháp giảng dạy ngôn ngữ khác dựa trên nghiên 
cứu và ý kiến của những người có quyền lợi liên quan. • Khu học chánh phải tìm 
kiếm ý kiến từ các nhà giáo dục, phụ huynh và cộng đồng. 
DỰ LUẬT 58 CŨNG MỞ RỘNG CƠ HỘI CHO NHỮNG NGƯỜI NÓI TIẾNG ANH ĐƯỢC 
HỌC NGÔN NGỮ THỨ HAI. 

Dự luật 58 gỡ bỏ những rào cản gây hại cho học sinh bằng cách không khuyến 
khích trường học mở rộng giáo dục đa ngôn ngữ. Dự luật 58 khuyến khích khu học 
chánh cung cấp các chương trình giảng dạy để người nói tiếng Anh có thể thành 
thạo ngôn ngữ thứ hai: 

• Khu học chánh phải đưa chương trình Kế Hoạch Kiểm Soát và Trách Nhiệm Giải 
Trình của Địa Phương K–12 thường niên vào nhằm cung cấp cho các học sinh nói 
tiếng Anh cơ hội thành thạo ngôn ngữ thứ hai. • Việc lựa chọn các ngôn ngữ không 
phải tiếng Anh của khu học chánh phải phản ánh ý kiến từ phụ huynh, cộng đồng 
cũng như các nguồn lực tài chính và ngôn ngữ của trường học. • Nghiên cứu cho 
thấy rằng những học sinh tham gia các chương trình được dạy bằng hơn một ngôn 
ngữ đạt thành tích học vấn cao hơn.
DỰ LUẬT 58 PHỤC HỒI QUYỀN KIỂM SOÁT CỦA ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỌC. 

Dự luật 58 cho phép khu học chánh chọn các phương pháp giảng dạy hiện đại
nhất để cải thiện kết quả học tập của học sinh, thoát khỏi những hạn chế pháp lý 

của một đạo luật đã tồn tại hàng thập kỷ.
DỰ LUẬT 58 ĐEM LẠI TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP HƠN CHO TRẺ EM VÀ TIỂU BANG CỦA 
CHÚNG TA. 

Kinh tế thế giới đang thay đổi một cách nhanh chóng. Ngày nay, công nghệ cho 
phép thậm chí cả những doanh nghiệp nhỏ nhất cũng có thể vươn ra toàn cầu. 
Những học sinh thành thạo tiếng Anh và ngôn ngữ thứ hai sẽ dễ xin được việc làm 
hơn, bắt đầu kiếm được mức lương cao hơn và làm cho lực lượng lao động của tiểu 
bang California được chuẩn bị tốt hơn trong việc cạnh tranh giành việc làm trong 
nền kinh tế toàn cầu. 
DỰ LUẬT 58 CÓ SỰ ỦNG HỘ TRÊN DIỆN RỘNG TỪ CÁC KHU HỌC CHÁNH, NHÀ GIÁO 
DỤC, PHỤ HUYNH VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG. 

Cung cấp cho các trường học địa phương công cụ cần thiết để cải thiện kết quả học 
tập cho học sinh không phải là vấn đề có tính chất đảng phái hay chính trị. Dự luật 
58 đã được đưa vào lá phiếu bằng một cuộc bỏ phiếu giữa hai đảng phái của cơ 
quan lập pháp. Ủng hộ cho những cải tổ phổ biến của Dự luật 58 để cải thiện việc 
giảng dạy ngôn ngữ tại các trường học là ý kiến chung và bao gồm: Các hội đồng 
trường địa phương (Hiệp Hội Các Hội Đồng Trường California), Giáo Viên (Hiệp Hội 
Giáo Viên Ngôn Ngữ California, Hiệp Hội Giáo Viên California, Liên Đoàn Giáo Viên 
California), Phụ Huynh (PTA Tiểu Bang California), và Các Doanh Nghiệp (bao gồm 
cả San Jose/Silicon Valley và Phòng Thương Mại Los Angeles). 

Những cải tổ của dự luật 58 cho phép các trường học sử dụng các phương pháp 
giảng dạy ngôn ngữ hiện đại nhất để cải thiện kết quả học tập của học sinh và tận 
dụng tốt hơn tiền của người đóng thuế. 

Thông tin thêm tại www.SupportProp58.com. 
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 58. 
LENORA LACY BARNES, Phó Chủ Tịch Cấp Cao 
Liên Đoàn Giáo Viên California 
CHRIS UNGAR, Chủ Tịch 
Hiệp Hội Các Hội Đồng Trường California 
TANYA ZACCONE, Giám Đốc Điều Hành 
Hiệp Hội Giáo Viên Ngôn Ngữ California
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DỰ LUẬT

58
  BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 58  

  BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 58  

DỰ LUẬT 58 ĐẢM BẢO TẤT CẢ HỌC SINH ĐỀU CÓ THỂ THÀNH THẠO TIẾNG ANH MỘT 
CÁCH NHANH NHẤT CÓ THỂ. DỰ LUẬT 58 PHÁT TRIỂN CƠ HỘI CHO NHỮNG NGƯỜI 
NÓI TIẾNG ANH THÔNG THẠO NGÔN NGỮ THỨ HAI. 

Đó là lý do tại sao Dự Luật 58 được ủng hộ bởi các nhà giáo dục hàng đầu của 
tiểu bang và hội phụ huynh—giáo viên đứng lớp, PTA Tiểu Bang California, hiệu 
trưởng trường và thành viên hội đồng trường tại địa phương—và Thống đốc Jerry 
Brown. 

DỰ LUẬT 58 KHÔNG PHẢI LÀ MỘT "TRÒ LỪA GẠT". 

Đừng bị đánh lừa bởi chiến thuật hù dọa của bên đối lập. Dự Luật 58 KHÔNG PHẢI 
là "trò lừa gạt" để bãi bỏ phương pháp giảng dạy tiếng Anh ủng hộ cho "các lớp 
học hầu như chỉ tiếng Tây Ban Nha bắt buộc". Đây là điều Dự Luật 58 thực sự muốn 
truyền tải: 

• Khu học chánh phải cung cấp cho học sinh các chương trình học ngôn ngữ "hiệu 
quả và phù hợp" "được thiết kế để đảm bảo việc học tiếng Anh nhanh chóng và 
hiệu quả nhất có thể" (Bộ Luật Giáo Dục Phần 305(a)(1) và 306(c)). • "Tất cả học 
sinh ở các trường thuộc tiểu bang California đều có quyền được cung cấp giáo 
dục công lập miễn phí và giáo dục công lập ngôn ngữ tiếng Anh". (Bộ Luật Giáo 
Dục Phần 320). • Khu học chánh "ít nhất phải cung cấp cho Người Học Tiếng Anh 
chương trình nhúng chìm tiếng Anh theo cấu trúc" (Bộ Luật Giáo Dục Phần 305(a)
(2)). 

BẰNG CHỨNG KHÔNG ỦNG HỘ LUẬN ĐIỆU CỦA NHỮNG NGƯỜI PHẢN ĐỐI. Những 
người phản đối lập luận rằng Dự Luật 227 đã thành công vang dội nhưng một 
cuộc đánh giá toàn diện trong năm năm của Viện Nghiên Cứu Hoa Kỳ kết luận rằng 
"không có bằng chứng thuyết phục" để ủng hộ lập luận của họ. 

CÁC NHÀ GIÁO DỤC VÀ PHỤ HUYNH YÊU CẦU QUÝ VỊ BÁC BỎ CHIẾN THUẬT HĂM 
DỌA CỦA BÊN ĐỐI LẬP. Theo Dự Luật 58 khu học chánh địa phương sẽ quyết 
định—với đóng góp ý kiến của phụ huynh, các nhà giáo dục và cộng đồng—các 
phương pháp giảng dạy ngôn ngữ phù hợp nhất cho học sinh của họ để thành 
thạo tiếng Anh một cách nhanh nhất có thể và phát triển cơ hội cho những người 
nói tiếng Anh thông thạo ngôn ngữ thứ hai. 
ỦNG HỘ CHO TRẺ EM VÀ TRƯỜNG HỌC CỦA CHÚNG TA. BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 58. 
JUSTINE FISCHER, Chủ Tịch
PTA Tiểu Bang California 
TOM TORLAKSON, Giám Đốc Học Chánh Công Huấn của Tiểu Bang 
RALPH GOMEZ PORRAS, Chủ Tịch
Hiệp Hội Các Hiệu Trưởng ở California 

DỰ LUẬT ĐƯỢC ĐƯA VÀO LÁ PHIẾU NÀY LÀ MỘT TRÒ LỪA GẠT CỦA CÁC CHÍNH TRỊ 
GIA SACRAMENTO 

• Tựa đề chính thức của Dự luật 58 là "Giáo Dục Ngôn Ngữ Tiếng Anh". Nhưng 
dự luật này trên thực tế XÓA BỎ yêu cầu trẻ em phải được dạy tiếng Anh tại các 
trường công ở tiểu bang California. Đó chỉ là trò lừa gạt của các chính trị gia 
Sacramento nhằm lừa phỉnh các cử tri, những người đã thông qua Dự luật 227 với 
số phiếu áp đảo, dự luật tiên khởi "Tiếng Anh cho Trẻ Em" vào năm 1998. • Phần 
tồi tệ nhất của Dự luật 58 bị che giấu đi trong Phần 8, trong đó BÃI BỎ tất cả các 
hạn chế về Lập Pháp của Tiểu Bang California nhằm tạo ra thay đổi trong tương 
lai. Điều này sẽ cho phép Cơ Quan Lập Pháp tái thiết lập phương pháp giảng dạy 
HẦU NHƯ CHỈ TIẾNG TÂY BAN NHA trong các trường công bằng một cuộc bỏ phiếu 
đa số đơn giản, một lần nữa ép buộc những trẻ em gốc La Tinh vào các lớp học 
đó đi ngược lại mong muốn của cha mẹ chúng. • Dạy tiếng Anh trong các trường 
công của chúng ta được sự ủng hộ đa số áp đảo bởi các bậc phụ huynh tiểu bang 
California, cho dù là người nhập cư hay không phải là người nhập cư, Người Gốc La 
Tinh hoặc Người Da Trắng (gốc Châu Âu), Người Châu Á hay Người Da Đen. Đó là lý 
do tại sao các chính trị gia đang cố gắng LỪA PHỈNH cử tri bằng cách sử dụng TỰA 
ĐỀ DỄ LÀM CHO LẦM LẪN. 

BẦU KHÔNG VÀ GIỮ "TIẾNG ANH CHO TRẺ EM"—DỰ LUẬT CÓ HIỆU QUẢ! 

• Trong hàng thập kỷ, hàng triệu trẻ em gốc La Tinh BỊ BẮT BUỘC VÀO CÁC LỚP HỌC 
HẦU NHƯ CHỈ TIẾNG TÂY BAN NHA mà được gọi một cách không trung thực là "giáo 
dục song ngữ". Đó là một thảm họa giáo dục và chưa bao giờ hiệu quả. Nhiều 
người gốc La Tinh chưa bao giờ biết cách đọc, viết hoặc thậm chí nói tiếng Anh 
một cách chính xác. • Nhưng vào năm 1998, cử tri California đã thông qua với số 
phiếu áp đảo Dự luật 227— dự luật tiên khởi "Tiếng Anh cho Trẻ Em"—cung cấp 
chương trình nhúng chìm tiếng Anh theo cấu trúc cho học sinh nhập cư và yêu cầu 
những học sinh này phải được dạy tiếng Anh ngay khi bắt đầu đi học. 

• Danh tiếng của Jaime Escalante trong vở kịch Stand and Deliver, một trong 
những giáo viên thành công nhất của Mỹ, đã dẫn dắt chiến dịch Dự luật 227 với tư 
cách là Chủ Tịch Danh Dự, cứu những người gốc La Tinh ở California khỏi khu vực 
giáo dục chỉ tiếng Tây Ban Nha. • Nó đã có hiệu quả! Trong vòng bốn năm điểm thi 
của hơn một triệu học sinh nhập cư ở California đã tăng thêm 30%, 50% hay thậm 
chí 100%. • Tất cả các tờ báo lớn, thậm chí cả tờ báo quốc gia New York Times, 
tuyên bố hệ thống nhúng tiếng Anh mới là một thành công giáo dục lớn. • Cựu 
Giám Đốc Học Chánh của Khu Học Chánh Oceanside Uni¨ed công bố rằng ông đã 
từng sai lầm về giáo dục song ngữ trong ba mươi năm và đã trở thành người ủng 
hộ lãnh đạo chương trình hội nhập Anh Ngữ trong quốc gia. • Kể từ khi "Tiếng Anh 
cho Trẻ Em" được thông qua, số lượng người gốc La Tinh đạt điểm cao đủ để được 
vào học hệ thống Trường Đại Học nổi tiếng của California tăng mạnh. • Dự luật 227 
có hiệu quả ở các trường học California đến mức hầu hết mọi người đã quên đi 
toàn bộ vấn đề trừ các nhà hoạt động giáo dục song ngữ. Giờ đây, họ đang cố gắng 
lừa gạt cử tri trong việc cho phép PHỤC HỒI CÁC LỚP HỌC HẦU NHƯ CHỈ TIẾNG TÂY 
BAN NHA BẮT BUỘC. 

Bầu KHÔNG, giữ "Tiếng Anh cho Trẻ Em" và bảo vệ di sản giáo dục của Jaime 
Escalante cho trẻ em nhập cư của California. 
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại 
www.KeepEnglish.org  
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