Câu hỏi và câu trả lời thường gặp liên quan đến
“Vụ kiện Thi Lệnh Tiêm phòng K-12”
Chúng ta đang làm gì vậy?
Bảo vệ Quyền Giáo Dục của Trẻ em (PERK) và Bảo vệ Sức khỏe của Trẻ em,
Chương (CHD-CA) đã hợp lực để đệ trình một loạt các vụ kiện chống lại các quận
cấp trên và dưới của tiểu bang California đã quyết định thực hiện các nhiệm vụ Thi
Lệnh Tiêm Phòng nguy hiểm, bất hợp pháp đối với trẻ em từ lớp K-12 (khi họ tung
ra), và đấu tranh cho trẻ em và cha mẹ.

Ai là Luật sư của chúng tôi?
Chúng tôi đã chọn các LUẬT PHÁP CÔNG BẰNG SỰ THẬT LLP FACTS LAW
TRUTH JUSTICE LLP Nicole C. Pearson, Jessica R. Barsotti và Rita BarnettRose - tất cả các nhà lãnh đạo cam kết trong cuộc đấu tranh pháp lý cho tự do y tế
này những người cũng đã làm việc thân mật và gần gũi với CHD-CA - để phụ
trách lãnh đạo.

Ai đang thay mặt nộp hồ sơ?
PERK và CHD-CA là các nhóm vận động thay mặt hàng nghìn người bị ảnh
hưởng trực tiếp bởi các Thi Lệnh Tiêm Phòng.

Chúng ta đang kiện ai?
LAUSD. LAUSD có thời hạn tuân thủ sớm nhất và là Quận lớn nhất trong tiểu
bang. Nếu điều này có thể bị tòa án tuyên bố là bất hợp pháp, tất cả các chính
sách của học khu sẽ bị ảnh hưởng, không chỉ riêng khu học chánh bị kiện. Sau
LAUSD, FLTJ sẽ kiện Piedmont - với thời hạn và vi phạm sớm tương tự - sau đó
là các Học khu Thống nhất Thành phố Culver, Oakland, Hayward, San Diego và
bất kỳ học khu nào khác bỏ phiếu thực hiện bất kỳ ủy quyền Thi Lệnh Tiêm
phòng COVID-19. Sau khi các vụ kiện này được kích hoạt, FLTJ sẽ đặt mục tiêu
vào kế hoạch của Thống đốc để thực hiện nhiệm vụ trên toàn tiểu bang. Đây sẽ là
một trận chiến lớn có thể sẽ tiếp diễn trong một thời gian.
FLTJ Câu hỏi thường gặp về Vụ kiện Thi Lệnh Tiêm Phòng cho K-12
kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2021

Ai đang thay mặt nộp hồ sơ?
PERK và CHD-CA là các nhóm vận động thay mặt hàng nghìn người bị ảnh
hưởng trực tiếp bởi các Thi Lệnh Tiêm Phòng.

Khi nào chúng ta nộp đơn kiện?
FLTJ đã đệ đơn kiện LAUSD và các thành viên Hội đồng quản trị của nó vào ngày
13 tháng 10 năm 2021.

Cái gì tiếp theo?
FLTJ hiện đang chuẩn bị ra tòa để yêu cầu giải tỏa ngay lập tức nhiệm vụ bất hợp
pháp, Thi Lệnh Tiêm phòng nguy hiểm của Học khu thông qua “lệnh cấm tạm
thời” (TRO). TRO sẽ hạn chế hoặc cấm Học khu và các trường học tương ứng tiếp
tục Thi Lệnh Tiêm phòng cho đến khi tòa án có thể ra phán quyết phù hợp với
trường hợp của chúng tôi. Sau khi tòa án đưa ra TRO, các bên sẽ có 12-16 ngày
cho đến khi họ bắt đầu một phiên điều trần khác để yêu cầu "lệnh sơ bộ" (PI) cấm
Học khu và các trường học thực thi nhiệm vụ cho đến khi kết thúc phiên tòa xét
xử, điều này có thể cách xa vài tháng. FLTJ dự kiến sẽ ra tòa vào tuần ngày 25
tháng 10 năm 2021. Hãy chú ý theo dõi thông tin cập nhật từ chúng tôi về
bước tiếp theo này, đồng thời yêu cầu những suy nghĩ tích cực, lời cầu nguyện
và năng lượng của bạn khi họ chuẩn bị sẵn sàng để ra trận.

Tại sao lại đệ đơn kiện?
Các vụ kiện chống lại khu học chánh sẽ dựa trên các lập luận về thủ tục và chính
sách mà họ không có thẩm quyền ban hành các ủy quyền này. Điều này là để giúp
phụ huynh vượt qua học kỳ mùa thu, vì chúng tôi biết hành động tiếp theo của Cơ
quan Lập pháp là Bộ Y tế Công cộng California (CDPH) bổ sung những mũi tiêm
này vào danh sách tiêm ngừa K-12 bắt buộc được quy định tại California Health &
Bộ luật An toàn, Mục 120335. Lưu ý: chúng tôi vẫn có các lý lẽ pháp lý để
chống lại hành động đó và chúng tôi sẽ đưa ra chúng khi đến thời điểm; tuy
nhiên, chúng ta cần giải quyết các tác động hiện tại, bất hợp pháp và ảnh hưởng
nguy hiểm của các Học khu và trường học.
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Quyên góp:
• Không có yêu cầu đóng góp. PERK và CHD-CA đều thay mặt cho tất cả
các gia đình ở California gây quỹ. Tuy vậy…
• Càng quyên góp được nhiều tiền, chúng ta càng có thể khởi kiện nhiều
quận hơn, và chống lại Newsom và Bang khi trận chiến đó nổ ra.
• Bạn có thể quyên góp qua các nền tảng quyên góp của CHD-CA hoặc
PERK.
• Các khoản đóng góp sẽ không được hoàn lại, nhưng sẽ được đưa vào các
nỗ lực kiện tụng liên tục và trong tương lai chống lại các Thi Lệnh Tiêm
phòng của nhà trường.
Miễn trừ:
• LAUSD và Piedmont Unified School District đều tuyên bố rằng không có
trường hợp miễn trừ nào khác ngoài miễn trừ y tế sẽ được tôn trọng. Điều
này trái với California Health và các quy định của Bộ luật An toàn về vắc
xin trường học được thêm vào lịch trình.
• Mặc dù về mặt pháp lý, cả miễn trừ y tế và tín ngưỡng cá nhân (PBE) đều
được yêu cầu cung cấp liên quan đến bất kỳ mũi tiêm nào được thêm vào
danh sách tiêm chủng bắt buộc K-12, chúng tôi không khuyên bạn nên
nộp đơn miễn trừ vì những lý do sau:
o Bạn không cần phải yêu cầu được miễn trừ khỏi một chính sách bất
hợp pháp, vô hiệu và không nên tồn tại ngay từ đầu. Đừng hợp pháp
hóa chính sách của họ bằng cách yêu cầu không tham gia!
o Họ không được cung cấp bởi các trường !!!
o Chúng tôi tin rằng - như Cơ quan lập pháp đã làm với SB277 - họ sẽ
sử dụng số lượng PBE sớm, không hiệu quả được đệ trình để biện
minh cho luật cấm PBE hoàn toàn, một lần nữa, đối với các cảnh báo
CV19.
o Ngay cả khi bạn thành công trong việc xin miễn trừ, điều đó trông
như thế nào?
Các điều kiện áp bức, xâm hại, căng thẳng đối với con
bạn.
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Nhập vào cơ sở dữ liệu của chính phủ để theo dõi.

Sự tham gia:
• Bất kỳ ai cũng có thể tham gia những bộ quần áo này bằng cách quyên
góp, cung cấp thông tin và hiểu biết sâu sắc, ký tên vào các tuyên bố mô tả
trải nghiệm của bạn và tác động của điều này đối với con bạn và gia đình
bạn, giáo dục cộng đồng của bạn và hoạt động tình nguyện. Tất cả điều này
có thể được thực hiện ẩn danh, nếu muốn vì CHD-CA và PERK đã ủng hộ
bạn và con bạn để bạn có thể giúp đỡ "đằng sau hậu trường" và không bị yêu
cầu tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào.
• Bạn có thể tham gia từ bất kỳ quận nào và bất kỳ quận nào.
• FLTJ sẽ không nộp đơn kiện cho từng học khu, mà là một đơn kiện rộng
hơn đề cập đến những gì đang xảy ra ở tất cả các học khu thực hiện các
nhiệm vụ đối với trường học. Mục tiêu cuối cùng là giải quyết chính sách
trên toàn tiểu bang do thống đốc công bố.

Làm thế nào điều này đang hoạt động:
• PERK và CHD-CA là nguyên đơn - và khách hàng của FLTJ - đại diện và
biện hộ cho tất cả các gia đình ở California muốn tham gia vụ kiện. Điều
này sẽ cho phép hầu hết mọi người ẩn danh, nhưng vẫn tham gia.
• PERK và CHD-CA đang trả tiền cho các vụ kiện bằng cách quyên góp
và đóng góp. Không tổ chức nào là công ty luật, nhưng các tổ chức phi lợi
nhuận đều giữ luật sư để đại diện cho tất cả các bạn trong các vấn đề về Thi
Lệnh Tiêm phòng cho K-12.
• Chúng tôi không mong đợi bất kỳ khoản tiền nào sẽ được trao trong
các vụ kiện này, ngay cả khi chúng tôi thắng kiện. Mục đích là để đánh
bại sự ủy thác chứ không phải để giành được thiệt hại.
• Nếu có bất kỳ thiệt hại nào được trao, chúng sẽ được phân phối cho tất cả
những người tham gia vụ kiện, theo yêu cầu của pháp luật.
• Bất kỳ ai trong số các bạn có thể tự do thay mặt mình theo đuổi các thiệt
hại trong một vụ kiện nếu bạn cảm thấy điều đó được đảm bảo.
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• Bạn sẽ không bắt buộc phải tham gia các thỏa thuận tham gia pháp lý riêng
lẻ, trừ khi các luật sư muốn các nguyên đơn chiến lược nhất định đại diện từ
nhóm.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
• Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ quyết
định nào liên quan đến sức khỏe mà bạn hoặc gia đình bạn đưa ra liên quan
đến Thi Lệnh Tiêm phòng.
• Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về kết quả của vụ
kiện.
• Chúng tôi muốn bạn tham gia với chúng tôi, nhưng bạn không bắt buộc
phải làm việc với chúng tôi về bộ đồ này. Nếu bạn chọn luật sư của riêng
mình và trở thành khách hàng trực tiếp với luật sư đó, bạn có thể làm như
vậy. Không có nội dung nào trong thỏa thuận này cấm bất kỳ ai thuê luật sư
riêng của họ để theo đuổi các khiếu nại liên quan đến nhiệm vụ hoặc cá nhân
đối với con của một cá nhân.

TÓM TẮT LẠI CHIẾN LƯỢC
• Nộp một hoặc hai vụ kiện chiến lược rộng hơn sẽ ảnh hưởng đến mọi quận
của California.
• Tận dụng các thành viên và liên minh PERK và CHD-CA khác của chúng
tôi (hàng chục nghìn), để viết thư và tạo ra áp lực dư luận nếu và khi tình
hình cho phép.
• Giáo dục và trao quyền cho bạn để cùng nhau vươn lên và chống lại những
nhiệm vụ bất hợp pháp này trong tòa án của pháp luật và dư luận và ảnh
hưởng! Chúng tôi có những con số, chúng tôi có sự thật, và chúng ta
đang ở phía bên phải của Lịch sử.
• Đây là các liên kết đến các nguồn pháp lý mà chúng tôi tin rằng rất quan
trọng để bạn tự làm quen với và chia sẻ để chúng ta có thể cùng nhau đánh
bại những nhiệm vụ bất hợp pháp, chết người này:
o Thư ngừng và hủy bỏ đối với các quyết định bắn súng K-12 đã được
PASSED K-12,
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o Thư ngừng và hủy bỏ đề nghị các Nghị quyết về Thi Lệnh Tiêm
phòng cho K-12,
o FLTJ Thư trình bày về sự siêng năng cho Trường K-12 - một bảng
câu hỏi để (1) đưa trường thông báo về các vấn đề tiềm ẩn và trách
nhiệm pháp lý, (2) cho bạn thời gian để hành động cho đến khi phản
hồi / thông tin được yêu cầu trong đó được cung cấp, (3) thông báo
cho các gia đình khác để hiểu các vấn đề với các chính sách này và (4)
hy vọng nhà trường sẽ từ bỏ các chính sách của họ hoàn toàn!
o Hướng dẫn Từng bước FLTJ Cách Chống lại Các Thi Lệnh Tiêm
phòng của Trường cho K-12,
o FLTJ Hướng dẫn Từng bước Cách Biểu tình Một cách Hòa bình và
Hợp pháp,
o FLTJ Danh sách Luật Trốn học, Quyền Biểu tình K-12,
o Đây là một liên kết đến trang FLTJ RESOURCES, nói chung.

NGAY BÂY GIỜ PHẢI LÀM GÌ
• Giữ bình tĩnh tốt nhất có thể. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn tài nguyên, thay
mặt bạn biện hộ và chuẩn bị vụ kiện.
• Mọi tình huống đều là duy nhất, cũng như hoàn cảnh của con bạn và gia
đình, ngoài các quy tắc và chính sách của mỗi học khu. Một số gia đình đang
chọn không phản hồi hoặc gửi bất cứ điều gì, phớt lờ các yêu cầu và từ chối
tuân thủ dưới bất kỳ hình thức nào. Những người khác đang phản hồi, nói
rằng thông tin là riêng tư. Những người khác nói rằng họ đang làm việc với
bác sĩ của họ và chưa thể trả lời. Bạn sẽ phải chọn tùy chọn nào phù hợp
nhất với bạn.
• Lưu ý: đăng ký Ứng dụng Thẻ thông hành hàng ngày, Ứng dụng
COLOR / MÀU hoặc bất kỳ ứng dụng theo dõi nào tương tự được học
khu hoặc trường học sử dụng sẽ đưa bạn và con bạn vào trạng thái tiêm
chủng một cơ sở dữ liệu sẽ theo dõi bạn và / hoặc con cái của bạn. Các
ứng dụng blockchain này, có nghĩa là nó được kết nối với mọi thứ, bao gồm
cả tài khoản ngân hàng và hơn thế nữa.
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o Hầu hết các học khu tuyên bố rằng việc sử dụng ứng dụng kỹ thuật
số không bắt buộc phải đi học. Khẳng định quyền sử dụng phiên bản
phi kỹ thuật số của bất kỳ yêu cầu đầu vào trường nào. Đá cái lon
xuống đường. Bạn có thể nói điều gì đó như "Tôi không tin tưởng ứng
dụng, rất vui được tiết lộ, nhưng không phải ở dạng kỹ thuật số." Nếu
họ quay lại với bạn, bạn có thể muốn đặt câu hỏi và yêu cầu chính
sách bảo mật của ứng dụng cụ thể, sự đồng ý được thông báo, chính
sách pháp lý trong trường hợp vi phạm mạng và các tùy chọn từ chối.
o Bạn cũng có thể nói, “Tôi có quyền bảo mật theo điều 1, mục 1, của
Hiến pháp California. Bạn không thể yêu cầu tôi tiết lộ bất cứ điều gì
bên ngoài những gì một người bình thường nên biết. Tôi không phải
đánh đổi hay trao đổi quyền này lấy quyền khác”.
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