VAÁN ÑEÀ GIAÙO DUÏC CON CAÙI TAÏI MYÕ.
Ls. Nguyeãn Maïnh San
Attorney Admission & Naturalization Deputy
Western District Of Oklahoma
Ls. Nguyeãn Maïnh San
******************************************
***************
Chaéc ña soá caùc baäc cha meï ngöôøi Vieät noùi rieâng
vaø ngöôøi goác AÙ Chaâu noùi chung, ñeàu nhaän thaáy vaán ñeà
giaùo duïc con caùi taïi xöù sôû naøy laø ñieàu phöùc taïp vaø
nhieàu khi coøn laø vaán ñeà nan giaûi voâ phöông cöùu chöõa,
chaúng khaùc gì moät baøi toùan hoùc buùa khoâng tìm ra ñaùp
soá.
Caùch thöùc giaùo duïc con em chuùng ta ôû tröôøng hoïc
cuõng nhö caùch daäy doã con caùi trong gia ñình cuûa ngöôøi
baûn xöù taïi ñaây haàu nhö hoøan toøan khaùc bieät vaø nhieàu
khi traùi ngöôïc haún vôùi loái giaùo duïc con caùi cuûa chuùng
ta ôû queâ nhaø. Coù moät soá caùch giaùo duïc treû em taïi Hoa
Kyø coù theå coâng nhaän laø raát höõu ích cho caùc em vaø cha
meï. Nhöng cuõng coù nhieàu caùch giaùo duïc taïi xöù naøy
nhieàu luùc khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc, vì noù hoøan toøan
ñi ngöôïc laïi moät truyeàn thoáng giaùo duïc toát ñeïp töø ngaøn
xöa tôùi nay cuûa cha oâng chuùng ta ñeå laïi. Chaúng haïn
truyeàn thoáng giaùo duïc “Tieân oïc leã, haäu hoïc vaên”,
nghóa laø phaûi hoïc leã ñoä tröôùc thì vieäc hoïc sau naøy môùi
giuùp ích cho baûn thaân gia ñình vaø xaõ hoäi. Ñieàu naøy
chaéc moïi ngöôøi ñeàu ñoàng yù, vì nhôø ñoù chuyeån tieáp töø
ñôøi naøy ñeán ñôøi sau chuùng ta ñaõ taïo ñöôïc moät xaõ hoäi
oân hoøa trong toân ti traät töï, moïi ngöôøi bieát kính treân
nhöôøng döôùi, bieát “kính laõo ñaéc thoï”. Coøn gì ñeïp ñeõ
cho baèng con caùi bieát hieáu thaûo kính yeâu cha meï ñeå
ñaùp ñeàn ôn ngóa ñuùng nhö caâu ca dao:
“ Coâng cha nhö nuùi Thaùi Sôn,
Nghóa meï nhö nöôùc trong nguoàn chaåy ra,
Moät loøng thôø meï kính cha,
Cho troøn chöõ hieáu môùi laø ñaïo con”

ÔÛ Vieät Nam tröôùc ñaây, con caùi ñeán tröôøng hoïc
bieát giöõ kyû luaät , nghe lôøi giaûng daäy cuûa thaày coâ, veà
nhaø bieát vaâng lôøi daïy baûo cuûa cha me. Ñoù laø keát quaû
cuûa moät truyeàn thoáng giaùo duïc cao ñeïp vaø höõu ích maø
chuùng ta raát haõnh dieän, töï haøo. Ñeán khi sang tôùi Hoa
Kyø chuùng ta ñeàu nhaän thaáy söï giaùo duïc con em chuùng
ta ña soá traùi ngöôïc haún.Thaày coâ coi hoïc troø nhö baïn vaø
ngöôïc laïi. Veà nhaø con caùi cuõng coi oâng baø, cha meï nhö
baïn. Chính vì ñieåm naøy maø neáu cha meï naøo khoâng
chaáp nhaän loái cö xöû cuûa con caùi ñaõ ñöôïc giaùo duïc nhö
vaäy thì seõ gaëp raát nhieàu khoù khaêntrong vieäc daäy baûo
con caùi. Töø söï khoù khaên naøy moät ngaøy naøo ñoù coù theå
ñöa cha meï ñeán haønh ñoäng baïo haønh ñaùnh ñaäp con caùi,
maëc daàu vôùi yù höôùng toát muoán daïy doã con neân ngöôøi,
nhöng laïi laø haønh ñoäng vi phaïm luaät phaùp Hoa Kyø veà
baûo veä treû em vò thaønh nieân. Noùi theá khoâng phaûi chuùng
t a cheâ bai luaät leä Hoa Kyø maø ñeå chuùng ta bieát maø
traùnh nhöõng raéc roái veà maët phaùp lyù trong ñôøi soáng khi
giaùo duïc con caùi.
Chaéc quyù ñoäc giaû cuõng bieát ôû Hoa Kyø tæ leä ly dò
caøng ngaøy caøng cao . Caûnh con oâng, con baø, con cuûa
nhieàu gioøng maùu khaùc nhau do cha meï ly dò nhieàu laàn
vaø taùi hoân nhieàu laàn. Coù ngöôøi ñaõ taùi hoân tôùi 5 laàn, moãi
laàncoù moät hay hai ñöùc con. Do ñoù, söï ñaùnh ñaïp con caùi
cuûa hoï thöôøng xaåy ra khoâng phaûi vì tình yeâu thöông,
muoán con neân ngöôøi nhö yù höôùng cuûa ngöôøi Vieät Nam
hay ngöôøi AÙ Chaâu, maø ña soá hoï ñaùnh ñaäp con vì thuø
gheùt chuùng khoâng phaûi laø con ruoät cuûa mình. Nhieàu khi
ñaùnh con vì ghen töông vôùi dó vaõng, raèng ñöùa con naøy
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laø con rieâng, laø hieän thaân cuûa ngöôøi tình cuõ. . .Do vaäy,
neáu khoâng coù ñaïo luaät baûo veä treû em vò thaønh nieân thì
treû em xöù sôû naøy deã bò ñaùnh ñaäp hay haønh haï theå xaùc
cho ñeán cheát nhö nhieàu tröôøng hôïp ñaõ xaåy ra ñöôïc
baùo chí ñaêng taûi. Luaät baûo veä treû em vò thaønh nieân
döôùi maét ngöôøi Vieät chuùng ta quaû laø moät ñaïo luaät khaét
khe vaø laøm cho caùc cha meï coù nhöõng ñöùa con ngoã
nghòch gaëp khoù khaên khi caàn duøng nhöõng bieän phaùp
cöùng raén “Yeâu cho roi cho voït. . .” ñeå giaùo duïc con caùi.
Vì noäi dung ñaïo luaät , cha meï khoâng coù quyeàn ñöôïc
giaùo duïc con caùi theo leà loái rieâng cuûa mình, nghóa laø
khoâng ñöôïc duøng bieän phaùp maïnh ñoái vôùi con caùi khi
chuùng ngoã nghòch, hö hoûng. Theá nhöng neáu khoâng
giaùo duïc ñeå chuùng coù haønh ñoäng laøm phöông haïi ñeán
ngöôøi khaùc hoaëc an ninh coâng coäng, thì cha meï vaãn
phaûi hoøan toøan chòu traùch nhieäm veà nhöõng haønh ñoäng
cuûa ñöùa con vò thaønh nieân cuûa mình tröôùc phaùp luaät.
Suoái hôn 10 naêm qua ñaõ coù nhieàu tröôøng hôïp xaåy
ra cho caùc baäc phuï huynh coù con em ngoã nghòch, bò
lieân luïy ñeán luaät phaùp vì ñaõ giaùo duïc con baèng söï ñaùnh
ñaäp, bò toøa aùn tröøng phaït, kheùp vaøo toäi haønh haï laïm
duïng con caùi hay moät soá tröôøng hôïp khaùc kheùp vaøo toäi
boû beâ con caùi, bò phaït vaaï phaûi boài thöôøng taát caû nhöõng
thieät haïi veà vaät chaát cuõng nhö nhaân söï do haønh ñoäng
ngoã nghòch phaïm phaùp cuûa con mình, qui traùch cho cha
meï khoâng bieát daäy baûo, ngaên ngöøa con caùi.. . .
Vaäy thì duø muoán hay khoâng, moät khi soáng treân
ñaát nöôùc Hoa Kyø, laø baäc phuï huynh, chuùng ta phaûi
tuaân theo luaät leä vaø taäp tuïc giaùo duïc cuûa ngöôøi ta. Ñeå
giuùp caùc baäc phuï huynh coù con em ngoã ngòch, cöùng
ñaàu, ñang hay seõ gaëp nhöõng khoù nhaên trong vieäc giaùo
duïc chuùng, haõy neân tìm hieåu moät soá luaät leä HOa Kyø
baûo veä treû em vò thaønh nieân. Chuùng toâi xin trình baày
sau ñaây moät soá ñieàu luaät ñeå quyù phuï huynh bieát nhöõng
traùch nhieäm trong vieäc giaùo duïc con caùi vaø traùng haäu
quaû phaùp lyù coù theå xaåy ra.
Trong caùc ñaïo luaät baûo veä quyeàn lôïi treû em döôùi
tuoåi vò thaønh nieân treân toøan quoác Hoa Kyø, ñeàu qui ñònh
caùc ñieàu khoûan raát khaét khe . Chaúng haïn: Chaám döùt
quyeàn laøm cha meï ñoái vôùi con caùi, neáu cha meï toû ra
baát xöùng trong vai troø laøm cha meï; hoaëc coù nhöõng bieän
phaùp tröøng phaït naëng neà khi cha meï boû ñoùi con caùi,
thieáu quaàn aùo, thuoác men cho chuùng, ñaùnh ñaäïp con coù
thöông tích hay thaønh taät nguyeàn. . . Ngoøai ra Hình
Luaät cuõng quy ñònh nhöõng bieän phaùp cheá taøi cöùng raén,
tröøng phaït cha meï naøo coù yù hay coù aùc yù ñaùnh ñaäp con
caùi ñeán troïng thöông, taät nguyeàn. Nhö ñaõ ñeà caäp ôû

phaàn treân, taïi Hoa Kyø ñaõ xaåy ra nhieàu vuï cha meï boû
ñoùi hay ñaùnh ñaäp con caùi ñeán cheát , neân ñaïo luaät baûo
veä treû em duôùi tuoåi vò thaønh nieân cuûa 50 tieåu bang phaûi
ñöôïc toân troïng vaø aùp duïng trieät ñeå . Rieâng tieåu bang
Oklahoma, theo Boâ luaät canh caûi naêm 1983, Luaät soá
10, ñieàu 1130 qui ñònh roõ vieäc chaám döùt quyeàn laøm
cha hay laøm meï ñoái vôùi con caùi trong nhöõng ñieàu kieän
sau nay:
A.- Ñieàu neân nhôù khoâng phaûi con caùi hö hoûng vì
thieáu söï chaêm soùc giaùo duïc cuûa cha meï laø moät ñieàu
kieän ñeå Toøa chaám döùt quyeàn haïn laøm cha, laøm meï ñoái
vôùi con caùi, maø Toøa seõ chaám döùt quyeàn laøm cha meï
trong nhöõng ñieàu kieän sau ñaây:
1.- Cha meï thænh nguyeän thö baèng loøng töø boû
quyeàn thuû hoâ ñöùa treû , mieãn laø Toøa xeùt thaáy quyeàn xin
töø boû thuû hoä naøy coù lôïi cho ñöùa treû.
Coù chöùng côù cho thaáy raèng ñöùa treû ñaõ bò baïc ñaõi
khoâng ñöôïc cha meï caáp döôõng saên soùc.
3.- Coù chöùng côù cho thaáy raèng ñöùc treû bò boû rôi do
söï coá yù cuûa cha meï, neân aùn leänh chaám döùt quyeàn laøm
cha meï coù lôïi cho ñöùa nhoû.. Tuy nhieân, Toøa co 1theå
cho pheùp aán ñònh moät thôøi gian laâu hay mau, nhö thôøi
gian 3 thaùng ñeå cha meï töï söûa laïi tình traïng ñoái xöû
vôùi ñöùa treû. Sau thôøi gian aán ñònh naøy, neáu Toøa thaáy
tình traïng töï söûa chöõa cuûa cha meï ñoái vôùi ñöùa treû tieán
trieån toát ñeïp,, Toøa co 1theå taùi quyeát ñònh trao traû ñöùa
treû laïi cho cha meï hay ngöôøi thuû hoä.
4.- Coù baèng côù cho thaáy raèng cha meï sau khi maát
quyeàn thuû hoä ñöùa treû ñaõ coá tìnhkhoâng thaêm nom giuùp
ñôõ theo khaû naêng taøi chaùnh kieám ñöôïc cuûa cha meï,
hay theo nhöõng ñieàu kieän ñaõ kyù keát trong baûn aùn ly dò
, hay trong nhöõng vaên kieän phaùp lyù cuûa Toøa.
5.- Coù chöùng côù cho thaáy raèng cha meï ñaõ haønh haï
theå xaùc ñöùa treû baèng caùch ñaùnh ñaäp noù.
B.- Leõ dó nhieân, Toøa coù quyeàn chaám döùt ngay töùc
khaéc quyeàn cha meï nuoâi döôõng ñöùa treû vaø ra leänh aùp
duïng caùc bieän phaùp baûo ñaûm an ninh cho ñöùa treû vaø
caùc phöông phaùp yù khoa trò lieäu cho ñöùa treû , duø ngoøai
caùc lyù do keå treân khoâng khoâng ñöôïc ñeà caäp trong Ñaïo
Luaät.
Theo Ñaïo Luaät soá 21, ñieàu khoûan 843 trong Boä
luaät canh caûi Thieåu bang Oklahoma, coù qui ñònh hình
phaït tuø ñoái vôùi cha meï naøo coù yù ñaùnh ñaäp hay haønh
haï theå xaùc con caùi döôùi 18 tuoåi seõ phaûi laõnh nhaän moät
trong nhöõng hình phaït sau ñaây:
- Bò tuø ôû khoâng quaù 10 naêm trong nhaø tuø cuûa tieåu
bang (State)
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Bò tuø ôû khoâng quaù moät naêm trong nhaø tuø cuûa
Quaän (County jail)
- Bò phaït tieàn khoâng quaù 500 dollar
- Vöûa bò tuø ôû, vöøa bò phaït tieàn.
Cuõng theo Ñaïo luaâït 21, ñieàu khoûan 852 cuûa Boä
Luaät Canh Caûi Oklahoma, coù qui ñònh roõ nhöõng boån
phaän cuûa cha meï hay ngöôøi thuû hoä trong vieäc nuoâi
naáng, cung caáp thöùc aên, thöùc uoáng vaø phöông tieän yù
khoa trò lieäu cho ñöùa treû khi beänh hoïan. Neáu cha meï
hay thuû hoä khoâng chu toøan nhöõng boån phaän ñaõ qui
ñònh, maø boû beâ ñöùa treû , seõ bò kheùp vaøo toäi tieåu hình
(Misdemeanor). Neáu cha meï hay ngöôøi thuû hoä boû rôi
ñöùa treû baèng caùch ñi troán sang moät tieåu bang khaùc sinh
soáng, seõ bò kheùp vaøo toäi ñaïi hình vaø seõ laõnh aùn tuø ôû
khoâng quaù moät naêm trong nhaø tuø tieåu bang.
Moãi ngöôøi chuùng ta ñeàu hieåu raèng, theo phong
tuïc taäp quaùn coá höõu cuûa chuùng ta, laø taát caû nhöõng ñieàu
trong Ñaïo Luaät baûo veä treû em duôùi 18 tuoåi vöøa ñöôïc
trình baày treân ñaây, chaéc chaén vôùi chuùng ta chæ vì
truyeàn thoáng yeâu thöông vaø hy sinh cho con caùi voâ bôø
beán maø ñaõ coù nhöõng bieän phaùp giaùo duïc coù theå vi
phaïm luaät phaùp. Nhöng coù ñieàu chuùng ta phaûi thaän
troïng vaø caûnh giaùc laø ñoâi khi leà loái giaùo duïc con caùi
cuûa chuùng ta quaù khaét khe maø chuùng ta khoâng hay bieát
hay khoâng muoán bieát. Nhöõng leà loái giaùo duïc khaét khe
naøy khoâng coøn thích duïng vôùi thôøi ñaïi vaên minh tieán
hoùa nhanh cuûa xaõ hoäi hieän nay; neân cho duø cha meï coù
thöông yeâu con caùi maø giaùo duïc con caùi baèng caùch naøy
ñi nöõa, vaãn bò con caùi ñoái khaùng vaø phuû nhaän. Vaø tôùi
ngaøy naøo, söï giaùo duïc khaét khe ñoù coù theå ñöa cha meï
ñeán choã bò lieân luïy vôùi phaùp luaät. Ñoàng thôøi coøn bò keát
aùn veà toäi coù yù haønh haï theå xaùc con caùi (abuse) nhö caùc
ñieàu luaät ñaõ qui ñònh.
Ls. Nguyeãn Maïnh San
Phoù Teá G.H Coâng Giaùo Oklahoma, Tuyeân UÙy Traïi Tuø
Với ý thức ấy, người Kitô luôn được kêu mời để nhận
ra hình ảnh và sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi
người và mỗi người, nhất là những người kém may
mắn, cùng khổ nhất.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Edward
Desmond được đăng trên tạp chí Time số ra ngày 04
tháng 12 năm 1989, Mẹ Têrêxa Calcutta, người được
giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1979 vì công tác phục
vụ người nghèo tại Ấn Ðộ, đã xác quyết về công cuộc
của Mẹ: đó là cái nhìn tôn trọng đối với người nghèo.
Ðược hỏi: ơn cao trọng nhất mà Chúa đã ban cho Mẹ là
gì? Vị sáng lập dòng Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái đã đáp

gọn: "Ðó là người nghèo". Bởi vì, theo Mẹ Têrêxa, với
người nghèo Mẹ có dịp ở với Chúa Giêsu 24 giờ mỗi
ngày. Mẹ nói: "Họ là Chúa Giêsu đối với tôi. Tôi tin
tưởng ở điều đó còn hơn là làm những điều lớn lao cho
họ". . . .

Msgr. Taøi

SUY TÖ:
*****************

Quyền Con
Người
***********
Ngày mùng 10 tháng
12 năm 1948, Ðại Hội
Ðồng Liên Hiệp Quốc đã
long trọng tuyên bố bản tuyên ngôn quyền con người...
Ðây là lần đầu tiên trong lịch sử nhận loại, cộng đồng
thế giới đã đảm nhận trách nhiệm quảng bá và bênh vực
quyền con người như một nghĩa vụ trường kỳ.
Khoản 1 và 2 của bản tuyên ngôn nhân quyền đã
khẳng định rằng: Tất cả mọi người sinh ra đều tự do và
bình đẳng trong phẩm giá và quyền lợi, và mỗi một cá
nhân, không phân biệt chủng tộc, màu da, phái tính,
ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến, nguồn gốc dân tộc hay
xã hội... đều được hưởng mọi quyền lợi và tự do, được
công bố trong bản tuyên ngôn.
Trong 21 khoản đầu của tuyên ngôn, chúng ta có
thể kể ra những quyền cơ bản sau đây: quyền được
sống, được tự do và được đảm bảo an ninh cá nhân,
quyền không bị bắt làm nô lệ, quyền không bị tra tấn
hay chịu những hình phạt độc ác, vô nhân đạo hay chà
đạp phẩm giá con người, quyền được bình đẳng trước
pháp luật và được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng,
quyền được nại đến sự xét xử của những tòa án quốc gia
có thẩm quyền, quyền không bị bắt giữ, giam cầm hay
dày ải trái phép, quyền không bị độc đoán vào đời sống
riêng tư, gia đình, nhà ở, thư tín, quyền được đi lại,
quyền được cư trú, quyền được một quốc tịch, quyền
được kết hôn và lập gia đình, quyền được sở hữu, quyền
được tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo, tự do ngôn
luận, tự do phát biểu, tự do hội họp.
Ðó là một số những quyền và tự do cơ bản của con
người.
Bản tuyên ngôn nhân quyền đã được công bố một
thời gian ngắn sau đệ nhị thế chiến. Thảm kịch của
chiến tranh đã cho nhân loại mỗi lúc một hiểu rằng hòa
bình chỉ thực sự có khi con người biết tôn trọng quyền
lợi và tự do căn bản của con người. Ngược lại, nơi nào
quyền con người bị phủ nhận và chà đạp, thì cho dẫu
không có chiến tranh đẫm máu, người ta chỉ sống trong
một thứ hòa bình giả tạo mà thôi.
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Nhìn nhận và tôn trọng quyền con người là bổn
phận hàng đầu của người Kitô chúng ta vì chúng ta tin
nhận rằng con người đã được tạo dựng giống hình ảnh
của Thiên Chúa và được cứu rỗi bằng chính Máu của
Ðức Kitô. Ðó là tất cả phẩm giá của con người.
Với ý thức ấy, người Kitô luôn được kêu mời để
nhận ra hình ảnh và sự hiện diện của Thiên Chúa trong
mọi người và mỗi người, nhất là những người kém may
mắn, cùng khổ nhất.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Edward
Desmond được đăng trên tạp chí Time số ra ngày 04
tháng 12 năm 1989, Mẹ Têrêxa Calcutta, người được
giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1979 vì công tác phục
vụ người nghèo tại Ấn Ðộ, đã xác quyết về công cuộc
của Mẹ: đó là cái nhìn tôn trọng đối với người nghèo.
Ðược hỏi: ơn cao trọng nhất mà Chúa đã ban cho Mẹ là
gì? Vị sáng lập dòng Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái đã đáp
gọn: "Ðó là người nghèo". Bởi vì, theo Mẹ Têrêxa, với
người nghèo Mẹ có dịp ở với Chúa Giêsu 24 giờ mỗi
ngày. Mẹ nói: "Họ là Chúa Giêsu đối với tôi. Tôi tin
tưởng ở điều đó còn hơn là làm những điều lớn lao cho
họ".
Nhìn những người nghèo, những người cùng khổ,
những người bị xã hội tước đoạt mọi quyền lợi và bị
đẩy ra bên lề, như chính hiện thân của Chúa Giêsu: đó
phải là cái nhìn và động lực của mọi hoạt động của
người Kitô chúng ta. Tôn trọng nhân quyền, bệnh vực
nhân quyền là thế đó.
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