16فبراير 2017
عوائل مدارس  DPSاألعزاء:
في مجتمعنا المتنوع والذي يتكون من أكثر من  90000تلميذ تقريبًا ،ندرك أن العديد من التالميذ وعوائلهم يواجهون صعوبة
مع أسئلة وأمور تثير القلق ومخاوف شخصية مكثفة حول المشهد الوطني بشأن الهجرة .إن مهمتنا األساسية  -وواجبنا
بموجب القانون  -هي التأكد من أن مدراسنا أماكن آمنة حيث أن عرق وأصل وديانة وحالة هجرة التلميذ ال تخلق أي معوقات
لتعليم التلميذ .لتساهم في مساعدة هذه المهمة ،نريد أن نشارككم األجوبة لألسئلة التالية فيما يتعلق بحالة الهجرة والتزامنا
بحماية التالميذ من التمييز والتحرش.
تمت اإلجابة على أسئلتكم:
س :ما هو تأثير حالة الهجرة غير الموثقة على تعليم طفلي؟
ج :ال شيء .لدى التالميذ حق دستوري في الحصول على إمكانية وصول متساوية للتعليم بغض النظر عن حالة
الهجرة الخاصة بهم أو حالة أولياء أمورهم .ال يمكن أخذ هذا الحق من قبل الرئيس أو الوالية المجالس التشريعية
الفيدرالية.
س :هل تسأل مدارس دنفر العامة عن حالة الهجرة الخاصة بالتلميذ عندما يقوم بالتسجيل؟
ج :كال ،المناطق التعليمية للمدارس العامة مثل مدارس  DPSملزمة بقبول التالميذ بغض النظر عن حالة الهجرة
الخاصة بهم وبدون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الموطن األصلي.
س :هل ستشارك المنطقة التعليمية للمدرسة يو ًما ما حالة الهجرة الخاصة بتلميذنا مع مسؤولي الهجرة الفيدراليين؟
ج :كما نوهنا في األعلى ،نحن ال نسأل على حالة الهجرة الخاصة بالتالميذ عندما يتم تسجيلهم .مع ذلك ،إذا أصبحنا
على علم بعدم توفر حالة هجرة للتلميذ ،سوف لم نشارك هذه المعلومات مع خدمات المواطنة والهجرة في الواليات
المتحدة ) .(USCISإذا حصلنا على طلب بمعلومات الطالب ،فأن المكتب القانوني لمدارس  DPSسو يستقتل لحماية
كل الحقوق الدستورية والقانونية للطالب للمحافظة على خصوصية معلوماتهم.
س :هل تعرف ما إذا سيكون أي أنشطة لتطبيق قانون الهجرة على أراضي المدرسة أم ال؟
ج :إلى هذا اليوم ،نعتقد أن الحكومة الفيدرالية ال تزال تتبع إرشادات توجيهية تعتبر المدارس أماكن حساسة حيث
يجب أن ال تحدث أي أنشطة لتطبيق قانون الهجرة.
س :إذا أنا ولي أمر وأنا قلق من أن يتم اعتقالي أثناء تواجد طفلي في المدرسة ،ما الذي يجب أن أفعله؟
ج :في حال تم اعتقال أي ولي أمر خالل ساعات المدرسة ،ستشارك المنطقة التعليمية من خالل فرق األزمات
واالستجابة للحاالت الطارئة لدعم طالبنا .يرجى استغالل هذه الفرصة والقيام بتحديث معلومات االتصال عند
الحاالت الطارئة لطالبك أما في مدرستك أو في بوابة أولياء األمور.
س :ماذا لو كنت مستفيد من نظام اإلجراء المؤجل الخاص بالطفولة )(DACA؟
ج :يستند اإلجراء المؤجل الخاص بالطفولة ( )DACAعلى نظام من قبل الرئيس .يمكن أن يختار الرئيس الجديد
إلغاء هذا النظام .إذا كنت مستفيد من نظام  DACAخذ باالعتبار ترتيب موعد مع محامي هجرة اآلن لتحديد فيما إذا
كان لك الحق في الوصول إلى شكل أفضل لحالة الهجرة .يمكن الحصول على مزيد من المعلومات هنا.

س :ما الذي يجب أن أقوم به إذا كنت أريد أن افهم حقوق الهجرة الخاصة بي؟
ج :يمكن لمحامين الهجرة فقط تزويدكم بنصيحة دقيقة حول حالة الهجرة وكيف يمكنكم السعي للحصول على أي
حقوق قانونية قد تكون متوفرة لكم .من أجل حمايتك ،يرجى عدم البحث عن نصيحة من  notariosأو اآلخرين
والذين ليس محامي هجرة مرخصين .يمكن إيجاد قائمة بالموارد المتوفرة هنا .كما يمكنكم إيجاد محامو هجرة من
اتحاد محامين الهجرة األمريكي هنا (باللغة اإلنجليزية) أو هنا (باللغة اإلسبانية).
س :ماذا تفعل مدارس دنفر العامة لضمان عدم تعرض أي تلميذ أو عائلة للتمييز أو التحرش بسبب عرقهم أو أصلهم أو
ديانتهم أو موطنهم األصلي؟
ج :تعتقد مدارس  DPSبشدة في ضمان توفر العدالة  -إنها واحدة من قيمنا األساسية .لدينا سياسات موضوعة التي
توصي بعدم التمييز أو التحرش لتالميذنا أو عوائلنا أو موظفينا على أساس العرق أو األصل أو الديانة أو الموطن
األصلي والعديد من الفئات األخرى.
س :ما الذي يجب أن أفعله إذا شعرت بأنني أو طفلي التلميذ ضحية التمييز أو التحرش؟
ج :يرجى اإلبالغ عن ذلك السلوك فورً ا إلى قائد المدرسة أو المدير العام .يمكن رفع الشكاوى والمخاوف باستخدام
االستمارات واإلجراءات في سياسة المجلس ( ACاضغط هنا) .نحن نأخذ هذه الشكاوى بجدية عالية للتأكد من أن
مدارسنا مستمرة في أن تكون أماكن آمنة.

إذا كان لديك أي استفسار لم يتم اإلجابة عليه هنا ،يرجى التواصل معنا من خالل البريد اإللكتروني
 . communications@dpsk12.orgسنعمل لتوفير اإلجابة وسنستمر بتحديث هذه الوثيقة مع األجوبة الستفساراتكم.

