Hướng dẫn từng bước để đẩy lùi lệnh bắt buộc tiêm chủng bất hợp pháp ở các
trường (Mẫu giáo đến Lớp 12) K-12
Kính gửi các gia đình có quan tâm:
Chúng tôi rất vui mung vì quý vị đã tìm đến chúng tôi. Ngay bây giờ, chúng ta phải cùng nhau
tham gia đẩy lùi và khẳng định quyền lựa chọn y tế của chúng ta và của con cái chúng ta và đồng
thời bảo vệ các quyền chăm sóc con cái của cha mẹ. Dưới đây là các bước được đề nghị để đứng
lên chống lại các điều kiện bất hợp pháp của nhà trường và để bảo vệ con cái chúng ta không bị
tổn hại thêm:
1. Truy cập trang FLTJ RESOURCES và tải xuống:
a. FLTJ Thư từ Phụ Huynh Phản Đối Đề Xuất Bắt Buộc Tiêm Chủng:
https://fltjllp.com/resources/
b. JFLT Bảng câu hỏi / Thư cam kết đến K-12 liên quan đến: Bắt Buộc Tiêm Chủng:
https://fltjllp.com/wp-content/uploads/2021/09/Letter-of-Due-Diligence-Counter
Offer-K-12-Students-Staff.pdf
c. FLTJ Ngừng và hủy bỏ LAUSD: https://fltjllp.com/wpcontent/uploads/2021/09/Cease-and-Desist-to-LAUSD-re-Vax-Mandate-12-to.pdf
d. FLTJ Ngừng và Từ bỏ Học khu Thống nhất Piedmont:
https://fltjllp.com/wp-content/uploads/2021/09/tPiedmont-CD-FINAL-9.21.21.pd
2. HÃY CHIA SẺ NHỮNG ĐIỀU NÀY NHƯ MỘT ĐÁM CHÁY RỪNG. Những lý do
chúng tôi đã dành nhiều thời gian phát triển các nguồn lực này là để giáo dục và trao
quyền cho quý vị để quý vị có thể giáo dục lẫn nhau và cùng nhau chống lại những đề
xuất bất hợp pháp và những âm mưu đánh cắp quyền công dân của quý vị. Nó cũng sẽ
giúp quý vị xác định những gia đình có cùng chí hướng và nhắc nhở rằng quý vị không
đơn độc và chúng ta chiếm đa số.
3. Điều chỉnh Thư Phụ huynh cho phù hợp với giọng nói và hoàn cảnh của quý vị, đồng
thời gửi nó cùng với Thư tạm dừng, Thư Hủy bỏ và Bản câu hỏi cho hiệu trưởng
trường học của con em quý vị, Giám đốc quản lý và các thành viên Hội đồng quản
trị của trường qua đường bưu điện, thư hoặc diện thư. Những điều này sẽ thông báo
cho Học khu và trường học rằng bạn biết họ không có thẩm quyền hợp pháp để bắt buộc
các yêu cầu này, con của quý vị sẽ không phải tuân thủ chúng để hội đủ điều kiện được
đến trường và quý vị không cần đồng ý cho đến khi họ cũng cấp cho quý vị thông tin
quan trọng cần thiết để quý vị tự do đưa ra quyết định, hiểu biết và sáng suốt để chấp
nhận các điều khoản trong đề xuất của họ. Nó sẽ đặt gánh nặng cho nhà trường và quý vị
không chịu trách nhiệm mà tiếp tục hành xử theo hiện trạng cho đến khí quý vị nhận
được thông tin quan trọng cần thiết để đưa ra quyết định tự nguyện, sáng suốt.

4. Nếu nhà trường hỏi quý vị về tình trạng tiêm chủng của con cái quý vị, hãy không trả
lời, không ký tên, không thử nghiệm, không đồng ý và chọn tham gia hệ thống, thậm
chí bằng cách “chọn không tham gia”. Họ sẽ đối xử các con quý vị như chưa được tiêm
chủng; tuy nhiên, vấn đề là không đồng ý, cung cấp hoặc nhập vào cơ sở dữ liệu kỹ thuật
số và hệ thống truy tìm của họ.
5. Nếu bạn không muốn các con của bạn đeo mặt nạ hoặc kiểm tra, hãy gửi một thông báo
cho Hiệu Trưởng, Y tá của trường, giáo viên của con em quý vị và bất kỳ quản trị
viên nào khác có liên quan đến việc thực thi các yêu cầu này mà bạn không đồng ý.
a. Cả hai đều được cho phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, không thể được ủy
quyền và cần có sự đồng ý được thông báo theo luật liên bang.
b. Hơn nữa, các nhà giáo dục không thể từ chối hướng dẫn trực tiếp cho con em quý
vị trừ khi còn em quý vị trình bày dựa trên các dữ kiện là “mối nguy hiểm rõ ràng
và hiện tại”. (Bộ luật Giáo dục §§ 48213, 48900). Một đứa trẻ khỏe mạnh, hay
cười không đáp ứng được tiêu chuẩn này sao. Hơn nữa, một người khỏe mạnh
không thể bị cách ly. (Xem 42 U.S.C. § 264, 42 C.F.R. §§ 70, 71; Trong ứng dụng
của Arata (1921) 52 Cal. Ứng dụng. 380).
c. Xem video này để biết chi tiết: https://rumble.com/vm96w0-see-my-smilecampaign hướng dẫn-video.html
6. Nếu nhà trường thông báo cho bạn rằng (các) con bạn phải nộp bài kiểm tra, đeo mặt nạ
hoặc bắn súng để được đi học, bạn có một số lựa chọn:
a. Gửi lại thư của bạn kèm theo yêu cầu gặp mặt trực tiếp. Lần này, bạn sẽ mang
theo tất cả những gia đình có ý tưởng mà bạn đã xác định được tham gia vào cuộc
họp này với bạn. #STRENGTHINNUMBERS thành #RISEUP!
b. Nếu nhà trường từ chối hoặc không phản hồi, hãy tổ chức một cuộc họp trong
khuôn viên trường hoặc thiết kế một cách khác để tiếng nói của bạn được lắng
nghe.
i.
Xem hướng dẫn này về cách thực hiện hợp pháp quyền phát biểu của Tu chính
án thứ nhất: https://www.aclunc.org/our-work/know-your-rights/know-your
rights-free-speech-protests-demonstrations
c. Đừng hủy đăng ký con em của quý vị, nhưng cho chúng nghỉ học ở nhà vào cùng
những ngày với các gia đình khác.
ii.
Bạn PHẢI hứa sẽ hỗ trợ những người không đủ khả năng vật chất hoặc tài
chính để làm điều này.
iii.
Bạn PHẢI giao tiếp, nói chuyện và hỗ trợ TẤT CẢ các gia đình phản đối các
nhiệm vụ này. Sau tất cả, tất cả chúng ta đều ở trong này cùng nhau!
d. Đem con quý vị ra khỏi trường và tạo một trường mới với gia đình và các giáo
viên cũng chống lại các đề xuất trái luật, những người sẵn sàng hoặc đă rời bỏ.

7. Trong khi quý vị tiếp tục thực hiện các quyền theo luật định và được bảo vệ theo hiến
pháp của quý vị và con cái của quý vị, chúng tôi sẽ đệ đơn kiện các chính sách xúc phạm
nhất và các Học khu để xin lệnh khẩn cấp ngăn Học khu thực thi nó.Một.
a. PERK, Tổ chức Bảo vệ Quyền Giáo dục của Trẻ em, đã hào phóng đề nghị trở
thành Nguyên đơn trong các vụ kiện của chúng ta để:
i.
Bảo vệ sự ẩn danh và quyền riêng tư của con em quý vị.
ii.
Hợp lý hóa quy trình kiện tụng và.
iii.
Hỗ trợ gây quỹ.
b. Bạn không phải trả tiền để hỗ trợ nỗ lực này; tuy nhiên, mục tiêu của chúng ta
là gây quỹ $350,000.00 bởi vì với số tiền chúng ta càng quyên góp được nhiều,
chúng ta càng có thể thua kiện nhiều học khu.
i.
Chúng tôi khuyên quý vị nên đóng góp $250; tuy nhiên, bất kỳ đóng
góp nào - lớn hoặc nhỏ, một lần hoặc định kỳ - sẽ giúp ích rất nhiều.
c. Ngoài ra, Children’s Health Defense sẽ kết hợp các khoản quyên góp cho đến
hết ngày 31 tháng 10.
i.
CA-CHD’S va PERK’s cổng quyên góp đang được củng cố để
quyên góp an toàn. Trong thời gian chờ đợi, xin quý vị vui lòng đóng
góp trên trang của chúng tôi và ghi chú “Vụ kiện về chích ngừa K12” trong ghi chú: https://fltjllp.com/contribute/
Với tư cách là những bậc cha mẹ bảo vệ bản thân, tất cả chúng ta đều chia sẻ sự phẫn nộ của bạn
trước những gì đang xảy ra với con cái chúng ta dưới chieu bai sức khỏe cộng đồng và chúng ta
sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đánh bại những de xuat bất hợp pháp, vi hiến và phi
đạo đức này. Chúng tôi hy vọng các bước đề nghi / gop y này hữu ích trong việc giúp bạn đẩy
lùi trường học, khu học chánh, giáo viên và bất kỳ ai khác đe dọa đến sức khỏe và sự an toàn của
con em quy vi. Tất cả những điều này nên được xem xét bổ sung và đồng thời với bất kỳ biện
pháp hòa bình, không tuân thủ nào khác mà bạn với tư cách là cha mẹ có thể quyết định thực
hiện với những gia đình có cung chí hướng và chúng tôi mong muốn được nghe về những tiến bộ
mà bạn đạt được.
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