
 

 

ኖቬምበር 14፣ 2016 

 

ውድ የDPS ማህበረሰብ፦ 

 

ልጆቻችን መጥፎ ስሜት ውስጥ በሆኑበት ጊዜ ለደገፉልን የት/ቤቱ አመራሮች እና አስተማሪዎች ምስጋናችን ለመግለጽ እንፈልጋለን። 

ወደ 90,000 በሚጠጋ ብዝሃነት ያለው የተማሪዎች ማኅበረሰባችን ውስጥ ብዙ ተማሪዎች እና ቤተሰቦቻቸው የምርጫውን ውጤት 

አስመልክቶ በጣም ጥልቅ ከሆኑ የግል ጥያቄዎች፣ ሥጋቶች እና ፍርሃቶች ጋር እየታገሉ እንዳሉ እንረዳለን። በዚህ ጊዜ የእኛ ወሳኝ 

ተልኮ ት/ቤቶቻችን የአንድ ተማሪ ዘር፣ ብሔር፣ ሐይማኖት እና የስደተኝነት ሁኔታ በተማሪው/ዋ ትምህርት ላይ ምንም እንቅፋት 

የማይሆኑባቸው ምቹ ቦታዎች መሆናቸውን ማረጋገጥ ነው። ይህን ተልዕኮ ለማሳካት፣ የስደተኝነት አቋምን/ሁኔታን እና እኛ 

ተማሪዎቻችንን ከመድሎ እና ትንኮሳ ወይም ወከባ ለመከላከል ያለንን ቁርጠኝነትን አስመልክቶ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ምላሾች 

ለእርስዎ ለማጋራት እንፈልጋለን። 

 

ለጥያቄዎችዎ መልሶች፦ 

 

ጥ፦ ሕጋዊነት የሌለው የስደተኝነት አቋም በልጄ ትምህርት ላይ ምን ተጽዕኖ ይኖረዋል? 

መ፦ ምንም የለውም! ልጆች የእነሱ ወይም የወላጆቻቸው የስደተኛነት አቋማቸው ቁጥር ውስጥ ሳይገባ ለትምህርት እኩል 

ዕድል እንዲያገኙ ሕገ-መንግስታዊ መብት አላቸው። ይህ መብት በፕሬዚደንቱ ወይም በስቴቱ ወይም በፌደራል ሕግ 

አውጭዎች ሊወሰድባቸው አይችልም። 

 

ጥ፦ የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች አንድን ልጅ ሲቀበሉ/ሲመዘግቡ የልጁን/ልጅቷን የስደተኝነት አቋም ይጠይቃሉ? 

መ፦  አይጠይቁም። እንደ DPS ያሉ የሕዝብ ት/ቤት ዲስትሪክቶች ተማሪዎችን የስደተኝነት ሁኔታቸው መስፈርት ውስጥ 

ሳይገባ እና በዘር ሀረጋቸው፣ በቀለማቸው ወይም በብሔራዊ ማንነታቸው ምክንያት መድሎ ሳደረግባቸው የመመዝገብ 

ወይም የመቀበል ግዴታ አለባቸው። 

 

ጥ፦  የት/ቤት ዲስትሪክቱ የልጆቻችን የስደተኝነት ሁኔታን ወይም አቋምን ለፌደራሉ የስደተኞች ባለስልጣናት ይሰጥብን/ይገልጽብን 

ይሆን? 

መ፦  ከላይ እንደተገለጸው፣ ተማሪዎች በሚመዘገቡበት ጊዜ ስለስደተኝነት አቋማቸው አንጠይቅም። ነገር ግን አንድ ተማሪ 

የስደተኛነት ሕጋዊ ወረቀት እንደሌለው ብናውቅም፣ ያንን መረጃ ለዩናይትድ ስቴትስ የዜጎች እና ስደተኞች አገልግሎቶች 

(USCIS) አንገልጽም ወይም አናጋራም።  



 

ጥ፦  ማንም ተማሪ ወይም ቤተሰብ በዘር ሀረጉ፣ በቀለሙ/በመልኩ፣ በሐይማኖቱ ወይም በብሔራዊ ማንነቱ ምክንያት መድሎ 

ወይም ወከባ የማይደርስበት መሆኑን ለማረጋገጥ የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ዲስትሪክት ምን ያደርጋል? 

መ፦  DPS እኩልነትን/ፍትሃዊነትን በማረጋገጥ ላይ የጸና እምነት አለው - ከዐበይት እሴቶቻችን መካከል አንዱ ነው! በዘር 

ሀረግ፣ በብሔር፣ በሐይማኖት፣ በብሔራዊ ማንነት እና ሌሎች ጥበቃ በሚደረግላቸው መደቦች ልዩነት ምክንያት 

በተማሪዎች፣ ቤተሰቦች ወይም ሠራተኞች ላይ መድሎ ወይም ወከባ እንዳይካሄድ የሚከለክሉ ወይም የሚያስገድዱ 

ፖሊሲዎች አሉን።   

 

ጥ፦  የመድሎ ወይም ወከባ ሰለባ የሆንኩኝ መስሎ ቢሰማኝ ምን ማድረግ አለብኝ? 

መ፦  እባክዎ ድርጊቱን ለአንድ ተቆጣጣሪ (ሱፕርቫይዘር)፣ የት/ቤት አስተዳደር ወይም ለዋና ተቆጣጣሪው ወዲያውኑ 

ያሳውቁ (ሪፖርት ያድርጉ)። አቤቱታዎች እና ቅሬታዎች በቦርዱ የAC ፖሊሲ ውስጥ በሚገኙ ቅጾች እና አካሄዶች 

ማስገባት (ፋይል ማድረግ) ይችላሉ። (እዚህ) ላይ ጠቅ ያድርጉ)። ት/ቤቶቻችን ምቹ እና ደህንነታቸው የተጠበቁ ቦታዎች 

ሆነው መቀጠላቸውን ለማረጋገጥ የሚያቀርቧቸውን እነዚህን አቤቱታዎችንና ቅሬታዎችን በትኩረት የምንመለከታቸው 

ይሆናሉ።   

 

ጥ፦  ሕጋዊ የሆነ የስደተኝነት ወረቀት ወይም አቋም የሌለን ከሆንን፣ ምርጫው በእኔ እና በቤተሰቤ ላይ ምን አስቸኳይ ተጽዕኖ 

ይኖረዋል? 

መ፦ የተመረጠው ፕሬዚደንት ጃኑዋሪ 2017 ውስጥ ቢሮውን ከመረከቡ በፊት በስደተኞች ሕጎች ላይ ምንም ለውጥ 

አይኖርም። በዚያን ጊዜም ቢሆን፣ የስደተኞች ሕጎች የሚጸድቁት በሕግ አውጭው ሲሆን ሕግ አውጭውም የስደተኞች 

ሕጎች ላይ ለውጥ ስለማድረጉ በርግጠኘነት ለማወቅ የሚያስችል መንገድ የለም።  

 

ጥ፦ የልጆች ስደተኞች ልዩ ድንጋጌ (DACA) ተጠቃሚ ከሆንኩስ? 

መ፦  የልጆች ስደተኞች ልዩ ድንጋጌ (DACA) በፕሬዚደንቱ በሚሰጥ ትዕዛዝ ላይ የተመሠረተ ነው። አዲሱ ፕሬዚደንት 

ያንን ትዕዛዝ ሊሽረው ይችላል። ስለዚህ የልጆች ስደተኞች ልዩ ድንጋጌ (DACA) ተጠቃሚ ከሆኑ የስደተኛ ጠበቃን ካሁኑ 

በመፈለግ የተሻለ የስደተኝነት አቋም ተጠቃሚ ለመሆን መጣር ይኖርብዎት ይሆናል። ተጨማሪ መረጃዎችን እዚህ ሊያገኙ 

ይችላሉ፦ https://www.dpsk12.org/wp-content/uploads/ILRC-Immigration-

Information.pdf ።    

 

ጥ፦ የስደተኝነት መብቶቼን ማወቅ ብፈልግ ምን ማድረግ ይኖርብኛል? 

መ፦  የስደተኝነት አቋምን እና እርስዎ ሊኖሩዎት የሚችሉትን ሕጋዊ መብቶችን አስመልክቶ ትክክለኛውን ምክር 

ሊሰጡዎት የሚችሉት የስደተኛ ጉዳዮች ጠበቃዎች ብቻ ናቸው።  ራስዎን ለመጠበቅ፣  ዜጎች ወይም ሌሎች በስደተኛ 

ጉዳዮች ላይ የጥብቅና ፈቃድ የሌላቸው ሰዎች ዘንድ ምክር መጠየቅ የለብዎትም። ሊኖሩ የሚችሉ የአቅርቦቶች ዝርዝር 

እዚህ መገኘት ይችላል፦ https://www.dpsk12.org/wp-content/uploads/Immigration-

Resources.pdf ። በተጨማሪም፣ በስደተኞች ጉዳዮች የጥብቅና ፈቃድ ያለው ጠበቃ ለማግኘት የአሜሪካ የስደተኞች 

ሕግ ባለሙያዎች ማኅበርን መጠየቅ ይችላሉ፦ እዚህ (እንግሊዝኛ) ወይምእዚህ (ስፓኒሽኛ)። 

 

http://www.boarddocs.com/co/dpsk12/Board.nsf/goto?open&id=9Q7RC66CBFFD
https://www.dpsk12.org/wp-content/uploads/ILRC-Immigration-Information.pdf
https://www.dpsk12.org/wp-content/uploads/ILRC-Immigration-Information.pdf
http://www.ailalawyer.com/english/WhyChoose.aspx
https://www.dpsk12.org/wp-content/uploads/Immigration-Resources.pdf
https://www.dpsk12.org/wp-content/uploads/Immigration-Resources.pdf
http://www.ailalawyer.org/
http://www.ailalawyer.com/spanish/default.aspx


 


