Phần Tóm Lược Lá Phiếu Washington

Dự Luật Trưng Cầu Dân Ý Số 90
Ngày Bầu Cử: 3 Tháng Mười Một, 2020
Tiêu Đề của Lá Phiếu (những gì cử tri sẽ nhìn thấy trên lá phiếu):

Cơ quan lập pháp đã thông qua Dự Luật Thượng Viện Thay Thế Đã Được Sửa Đổi 5395 về giáo
dục sức khỏe giới tính toàn diện.
Dự luật này sẽ yêu cầu các khu học chánh thực hiện hoặc xây dựng chương trình giáo dục sức
khỏe giới tính toàn diện, phù hợp với các tiêu chuẩn của tiểu bang, phù hợp với lứa tuổi, như đã
định rõ, cho tất cả học sinh và miễn cho học sinh nếu cha mẹ của các học sinh đó yêu cầu.
Tu chính hiến pháp này nên được: [ ] Chấp thuận [ ] Bác bỏ

Bối cảnh:
Pháp luật hiện hành quy định giáo dục về HIV trong các trường công lập từ lớp 5-12. Pháp luật
hiện hành cũng yêu cầu các khu học chánh cung cấp một chương trình giáo dục sức khỏe giới
tính bổ sung chính xác về mặt khoa học. Phần lớn các khu học chánh đều đang cung cấp chương
trình giáo dục sức khỏe giới tính bổ sung. Ngân sách năm 2019 bao gồm phần tài trợ cho Văn
Phòng Tổng Giám Đốc Công Huấn (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) triệu tập
một nhóm làm việc để xem lại các điều khoản về giáo dục sức khỏe giới tính trong tiêu chuẩn
học tập K-12 hiện hành và trong luật tiểu bang, cũng như thông lệ hiện tại trên khắp các khu
học chánh của tiểu bang và xem xét những lợi ích và thách thức khi yêu cầu giáo dục sức khỏe
giới tính toàn diện ở tất cả các lớp K-12. Nhóm làm việc gồm có ba đại diện của mỗi khu học
chánh, hiệu trưởng, nhà giáo dục y tế học đường công cộng, nhân viên y tế công cộng và phụ
huynh. Các cuộc họp diễn ra công khai, những ý kiến và mối quan tâm được trưng cầu và tiếp
nhận từ hơn 10,000 bên liên quan.
Dựa trên các khuyến nghị của nhóm làm việc, ESSB 5395 đã được thống đốc trình lên, thông
qua và ký vào đầu năm 2020. Quá trình thu thập chữ ký để phản đối dự luật này đã dẫn tới việc
chứng nhận Dự Luật Trưng Cầu Dân Ý Số 90, sẽ xuất hiện trên lá phiếu vào Tháng Mười Một
Năm 2020. Cuộc bỏ phiếu để bác bỏ ESSB 5395 sẽ bãi bỏ luật và cuộc bỏ phiếu để thông qua sẽ
cho phép dự luật này trở thành luật.
Hiệu Lực của Dự Luật Trưng Cầu Dân Ý Được Đề Xuất Nếu Được Chấp Thuận

•

•

Mọi trường công lập sẽ phải cung cấp chương trình giáo dục sức khỏe giới tính toàn
diện, phù hợp với lứa tuổi, chính xác về mặt y tế và khoa học cho tất cả các học sinh
trong năm học 2022-23.
Đối với các lớp 6-12, hoạt động hướng dẫn sẽ bắt đầu trong năm học 2021-22 và bắt
buộc ít nhất hai lần cho mỗi lớp.
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Đối với lớp K-5, hoạt động hướng dẫn sẽ bắt đầu trong năm học 2022-23 và bắt buộc ít
nhất một lần cho mỗi lớp.
• Đối với lớp K-3, chương trình giảng dạy phải có hoạt động giáo dục cảm xúc và kỹ năng
xã hội. Không có nội dung liên quan đến tình dục.
1. Đối với các lớp 4-12, chương trình giảng dạy sẽ có hoạt động hướng dẫn phù hợp với lứa
tuổi về sự phát triển tâm sinh lý và xã hội của con người; kỹ năng giao tiếp nhằm phát
triển các mối quan hệ lành mạnh và không ép buộc, bao gồm cả hiểu biết về sự đồng
thuận khẳng định và giáo dục người ngoài hành động can thiệp; chăm sóc sức khỏe và
các nguồn thông tin giúp phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền
qua đường tình dục, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc tự kiềm chế không quan
hệ tình dục.
• OSPI sẽ duy trì nhiều chương trình giảng dạy trên trang web của mình, trong đó tuân thủ
các tiêu chuẩn học tập về giáo dục sức khỏe và hướng dẫn về sức khỏe giới tính năm
2005. Các khu học chánh có thể lựa chọn trong số các chương trình giảng dạy này hoặc
phát triển chương trình giảng dạy của riêng mình, chương trình này phải phù hợp với
hướng dẫn của tiểu bang.
• Chương trình giảng dạy phải được cung cấp cho phụ huynh trước khi hướng dẫn cho
học sinh, và phụ huynh có thể cho phép con mình được miễn chương trình này khi gửi
yêu cầu bằng văn bản.
•

Biện luận ủng hộ:

Những người ủng hộ tin rằng chương trình giáo dục sức khỏe giới tính chất lượng sẽ làm giảm
các hành vi nguy hiểm dẫn tới mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây nhiễm qua đường tình
dục. Họ cho rằng những người trẻ tuổi cần thông tin để giúp họ hiểu rõ cách tôn trọng ranh giới
cá nhân và tầm quan trọng của sự đồng thuận khẳng định trước khi quan hệ tình dục và thanh
thiếu niên LGBTQ xứng đáng thấy bản thân mình được phản ánh tích cực trong chương trình
giáo dục sức khỏe giới tính. Họ cũng cho rằng trẻ nhỏ cần ngôn ngữ và kiến thức về hành vi
không phù hợp để giao tiếp với những người lớn đáng tin cậy về hành vi đó. Họ chỉ ra rằng ngôn
ngữ của dự luật này phủ nhận bất kỳ ý định nào của nhà làm luật về việc đưa giáo dục sức khỏe
giới tính vào các chương trình giảng dạy không liên quan khác.

Biện luận chống lại:

Những người phản đối nhận thấy dự luật này từ chối trao quyền cho các địa hạt địa phương
được quyết định liệu chương trình giáo dục sức khỏe giới tính, ngoài hướng dẫn về HIV, sẽ
được cung cấp hay không và dành cho cấp lớp nào. Những người phản đối tin rằng một chương
trình giảng dạy cực đoan và giáo dục sức khỏe giới tính bằng hình ảnh sẽ bắt buộc trong các
trường tiểu học. Họ vẫn lo ngại rằng giáo dục sức khỏe giới tính có thể bị được đưa vào các
chương trình giảng dạy không liên quan khác.
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