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NGHI ̣QUYẾT SỐ:   2016 -12- 070R 
 
NGHI ̣QUYẾT TÁI XÁC ĐIṆH URBANA LÀ MÔṬ THÀNH PHỐ AN TOÀN CHO CƯ 
DÂN 
 
VÌ RẰNG,  thành phố Urbana  có môṭ lic̣h sử lâu dài về bảo vê ̣nhân quyền; và 
 
VÌ RẰNG, Urbana có môṭ quan hê ̣đăc̣ biêṭ với người di dân vı̀ môṭ số rất lớn người đến đây để 
đi hoc̣, daỵ hoc̣, nghiên cứu, làm viêc̣ và lâp̣ thêm kinh doanh; và 
 
VÌ RẰNG, năm 1975 Thành phố Urbana đa ̃chấp thâṇ Sắc Lêṇh Nhân Quyền của nó, sắc lêṇh này 
cấm sư ̣phân biêṭ bất hơp̣ pháp khắp nơi trong thành trong Thành Phố Urbana; và 
 
VÌ RẰNG, năm 1986 Urbana đa ̃chấp thuâṇ Nghi ̣ Quyết đòi hỏi  công bằng và sư ̣bảo vê ̣ngang 
nhau về luâṭ pháp cho những cá  nhân không kể đến tı̀nh taṇg di trú của ho;̣ và 
 
VÌ RẰNG, không có luâṭ liên bang nào đòi hỏi cảnh sát điạ phương thường xuyên tı̀m hiểu về tı̀nh 
traṇg di trú và nếu có bất cứ luâṭ nào như vâỵ nó se ̃phải bi ̣ thử thách với những lý le ̃về hiến pháp; 
và 
 
VÌ RẰNG, để ủng hô ̣cho viêc̣ gầy dưṇg mối quan hê ̣giữa cảnh sát-côṇg đồng qua nhiều năm với 
côṇg đồng di dân,bảo đảm rằng ho ̣đươc̣ thoải mái để báo cáo tôị phaṃ như những người làm 
chứng hoăc̣ naṇ nhân, chánh sách của điạ phương không phải muc̣ tiêu dưạ vào côṇg đồng để nhâṇ 
biết về tı̀nh traṇg di trú; và  
 
VÌ RẰNG, trong khi nhâṇ ra sư ̣thâṭ rằng những người di dân không có giấy tờ là những người 
đang ở trong nước My ̃đa ̃vi phaṃ vào luâṭ di trú, chúng tôi đánh giá môṭ con người, sư ̣đaọ đức, 
và những chi phı́ tiêu cưc̣ và những tê ̣naṇ thưc̣ tế của viêc̣ truc̣ xuất hoăc̣ những hı̀nh phaṭ quy 
điṇh nghiêm troṇg khác chống laị người cư ngu ̣bất hơp̣ pháp của côṇg đồng và nước chúng ta đa ̃
đăṭ quá năṇg về hoàn cảnh hơp̣ pháp của viêc̣ đến đây và tiếp tuc̣ cư ngu ̣ở đây của ho;̣ 
 
DO ĐÓ, HIÊṆ NAY, VIÊC̣ NÀY ĐƯƠC̣ GIẢI QUYẾT NHƯ SAU: 
 

1. Thành phố Urbana hứa se ̃làm viêc̣ với sư ̣trơ ̣giúp của côṇg đồng, những chuyên gia về 
chánh sách, và sư ̣trơ ̣giúp của luâṭ pháp để bảo vê ̣nhân quyền của người di dân. 

 
2. Văn Phòng Cảnh Sát Urbana se ̃tiếp tuc̣ đáp ứng những yêu cầu từ côṇg đồng di dân để 

bảo vê ̣ho ̣chống laị những tôị ác, kể cả những tôị ác đáng ghét, để giúp những người có 
giới haṇ về viêc̣ thông thaọ ngôn ngữ và để nối kết người di dân với những dic̣h vu ̣xa ̃hôị. 

 



3. Thành phố Urbana se ̃bác bỏ bất cứ cố gắng nào để taọ ra những thử thách xàng loc̣ về tôn 
giáo khi liên quan đến sư ̣kiêṇ cáo của những cá nhân dưạ vào tôn giáo hay cchủng tôc̣. 

 
4. Hôị Đồng Thành Phố Urbana và Thi ̣ Trưởng se ̃phản đối bất cứ kế hoac̣h nào đe doa ̣để lấy 

đi sư ̣ tài trơ ̣của liên bang từ những thành phố nơi chấp nhâṇ những chı́nh sách bảo vê ̣
người di dân bất hơp̣ pháp và những người cư trú không phải công dân từ viêc̣ bi ̣ truc̣ xuất. 
 

5. Hôị Đồng Thành Phố và Thi ̣ Trưởng se ̃kết hơp̣ với những hôị đồng và thi ̣ trưởng của 
những thành phố trong nước để đứng cùng với cư dân di dân của chúng ta và bảo vê ̣những 
chı́nh sách đón tiếp và bảo vê ̣người di dân, gồm cả Thành Phố New York, Los Angeles, 
San Fransisco, Seatle, New Orleans, Minneapolis, và những thành phố khác là nơi chấp 
nhâṇ những chı́nh sách như vâỵ.    
 

6. Không môṭ nhân viên hoăc̣ viên chức nào của văn phòng hay cơ quan của Thành Phố 
Urbana se ̃đòi hỏi tin tức về hay ngươc̣ laị điều tra hoăc̣ giúp trong viêc̣ điều tra về quyền 
công dân hay tı̀nh traṇg di dân của bất cứ người nào trừ khi sư ̣dò xét hay điều tra đó đươc̣ 
yêu cầu bởi lêṇh của toà án. Tuy nhiên dù với điều khoản này, Luâṭ Sư Thành Phố có thể 
điều tra và đòi hỏi về quyền công dân hoăc̣ tı̀nh traṇg di trú khi liên quan đến sư ̣kiêṇ cáo 
thâṭ sư ̣hay có khả năng là môṭ sư ̣kiêṇ cáo hoăc̣ môṭ tố tuṇg hành chánh mà trong đó Thành 
Phố là hoăc̣ có thể là môṭ phı́a. 
 

7. Không môṭ nhân viên hoăc̣ viên chức nào của văn phòng hay cơ quan của Thành Phố 
Urbana se ̃đăṭ điều kiêṇ về điều khoản lơị nhuâṇ của thành phố, những cơ hôị hay dic̣h vu ̣
về những vấn đề liên quan đến quyền công dân hay tı̀nh taṇg di trú trừ khi được yêu cầu 
bởi luâṭ của tiểu bang hoăc̣ liên bang hay lêṇh của toà án để làm như vâỵ.  

 
 
THÔNG QUA BỞI HÔỊ ĐỒNG THÀNH PHỐ  ngày thứ 19 của tháng Mưởi Hai, 2016  
 
ỦNG HÔ:̣   Ammons, Brown, Jakobsson, Marlin, Smyth 
KHÔNG ỦNG HÔ:̣  Madigan 
VẮNG MĂṬ:   Robert 
KHÔNG CÓ Ý KIẾN:   
 
       (Chữ Ký và Con Dấu) 
       Phyllis Clark, City Clerk 
 
CHẤP THUÂṆ BỞI THI ̣TRƯỞNG ngày thứ 21 của tháng Mười Hai, 2016 
        

(Chữ Ký) 
Lauel Lunt Prussing, Thi ̣Trưởng 

  
  


