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आदरणिय णिणिएस समदु ायः
हामी दृढ भावनाहरूको समय चणिरहँदा हाम्रा णवद्यार्थीिाई ढािस णदने हाम्रो स्कूिको नेतत्ृ व र णिक्षकणिणक्षकाहरूप्रणत हामी कृ तज्ञता व्यक्त गनन चाहन्र्थय् ौं । कररब ९०,००० णवद्यार्थीको हाम्रो णवणवध समदु ायमा हामीिे
धेरै णवद्यार्थी र उनीहरूका िररवारहरू चनु ावको प्रभावसम्बन्धी णतखा व्यणक्तगत प्रश्न, चासो र िरसँग संघर्न गरररहेको
महससु गरे का छौं । हाम्रो स्कूि सरु णक्षत स्र्थान हो, जहाँ णवद्यार्थीको जाणत, वि
ं , धमन र अध्यागमन णस्र्थणतिे नानीको
णिक्षामा कुनै िणन बाधा-व्यवधान णसजनना गदैन भन्ने सणु नणित गननु हाम्रो महत्त्वििू न उद्देश्य हो । यो उद्देश्यमा सहायता
गनन हामीिे अध्यागमन णस्र्थणत (immigration status) का णवर्यमा णनम्न प्रश्नका जवाफ णदएका णर्थयौं र भेदभाव
तर्था उत्िीिनबाट उनीहरूको रक्षा गने हाम्रो प्रणतबद्धताबारे प्रष्ट्याउन चाहन्र्थय् ौं ।
तपाईका
ं प्रश्नहरूको उत्तर दिइयोोः
प्रश्नोः प्रभाव कागजात नभएको अध्यागमन दथिदतले मेरो बच्चाको दिक्षामा के प्रभाव पारछ
् ?
उत्तरोः िादैन ! आमा-बाबक
ु ो अध्यागमन णस्र्थणत जस्तोसक
ु ै भए िणन छोराछोरीिे णिक्षामा बराबर िहचँ हनु
उनीहरूको सवं ैधाणनक अणधकार हो । उक्त अणधकार राष्ट्रिणत वा राज्य अर्थवा सघं ीय णवधायकहरूिे
खोस्न णमल्दैन ।
प्रश्नोः के डेनभर पदललक थकूल्सले बच्चाको भनाा गिाा उनको वा उसको अध्यागमन दथिदत के हो भनेर
सोध्ने गछा ?
उत्तरोः सोध्दैनौं । णवद्यार्थीको अध्यागमन णस्र्थणत िवानह नगरी र जाणत, छािाको रंग वा मि
ू राष्ट्रका
आधारमा भेदभाव नगरी उनीहरूिाई स्कूि भनान गननु णिणिएस (DPS) जस्ता सावनजणनक णवद्यािय क्षेत्र
(िणलिक स्कूि णिणस्रक्ट) हरूको दाणयत्व हो ।
प्रश्नोः के थकूल दडदथिक्टले कदहल्यै सघं ीय अध्यागमन अदिकारीहरूलाई हाम्रो दवद्यािीहरूको
अध्यागमन दथिदतबारे जानकारी दिन्छ ?
उत्तरोः माणर्थ उल्िेख गरे जस्तै, हामी णवद्यार्थी भनान हदँ ा उनीहरूको अध्यागमन णस्र्थणतबारे सोध्दैनौं ।
तर्थाणि, यणद हामीिाई णवद्यार्थीको अध्यागमन णस्र्थणत काननु तः नभएकोबारे जानकारी र्थाहा भए िणन हामी
त्यो जानकारी संयक्त
ु राज्य अमेररकाको नागररकता र अध्यागमन सेवा (United States Citizenship
and Immigration Services; USCIS) िाई णदँदनै ौं ।

प्रश्नोः डेनभर पदललक थकूलस
् ले कुनै दवद्यािी वा पररवारलाई उनीहरूको जादत, वंि, िमा वा मूल
राष्ट्िका आिारमा भेिभाव गररिै ैँन वा सताइैँिैन भन्ने सदु नदित गना के गछा ?
उत्तरोः णिणिएस समानताको सणु नणिततामा गहन णवश्वास गछन - जनु हाम्रो मख्ु य मान्यतामध्येको एक हो ।
हामीिे हाम्रा णवद्यार्थी, िररवार वा कमनचारीहरूिाई जाणत, वंि, धमन वा मि
ू राष्ट्र र धेरै अरू संरणक्षत
वगनहरूका आधारमा भेदभाव वा उत्िीिन नगने नीणतहरू जनादेिका रूिमा स्र्थाणित गरे का छौं ।
प्रश्नोः यदि मैले आफू भेिभाव वा िुर्वयावहारको दिकार भएजथतो महसस
ु गरें भने के गनाुपछा ?
उत्तरोः कृ िया त्यस्तो व्यवहारबारे तरू
ु न्त सिु रभाइजर (supervisor), स्कूि नेतत्त्ृ व वा सिु ररटेन्िेन्ट
(superintendent) िाई उजरु ी गननहु ोस् । उजरु ी र चासोहरूिाई बोिन िणिसी एसी (Board Policy
AC) का फारम तर्था णवणध-प्रणियाहरू (click here) प्रयोग गरे र गनन सणकन्छ । हामी हाम्रो स्कूििाई
सरु णक्षत स्र्थानका रूिमा कायम राख्नका िाणग आश्वस्त िानन उक्त उजरु ी धेरै गम्भीरताका सार्थ णिन्छौं ।
प्रश्नोः यदि म वा मेरो पररवार कानुनी अध्यागमन दथिदतमा बसेका छै नौं भने चुनावको तत्काल प्रभाव के
हुनेछ ?
उत्तरोः आगामी राष्ट्रिणतिे जनवरी २०१७ मा कायनभार सम्हाल्नअ
ु णघ यहाँको अध्यागमन काननु मा कुनै
िररवतनन हनेछैन । र त्यसिणछ िणन, अध्यागमन काननु णवधाणयकाद्वारा िाररत गररन्छन् र त्यसमा िणन कुनै
तररकािे अध्यागमन काननु मा कुनै िणन िररवतनन गनेछ भन्ने णनणित छै न ।
प्रश्नोः यदि म दडएदसए (DACA) पाउने र्वयदि हुैँ भने के हुन्छ त ?
उत्तरोः बाल्यावस्र्था आगमनमा कारवाही णमनाहा (Deferred Action for Childhood Arrivals;
DACA) को व्यवस्र्था राष्ट्रिणतको आदेिमा आधाररत छ । नयाँ राष्ट्रिणतिे नै उक्त आदेि खारे ज गने
णवकल्ि रोज्न सक्नहु न्छ । यणद तिाई ंणिएणसए िाउने व्यणक्त हनहु न्छ भने अणहिेका िाणग तिाईका
ं िाणग
राम्रो अध्यागमन णस्र्थणत अवस्र्था फे िा िानन अध्यागमनसम्बन्धी काम गने वणकििाई भेट्ने सोच
बनाउनहु ोस् । र्थि जानकारी यहाँ here िाउन सणकन्छ ।
प्रश्नोः यदि मैले मेरो अध्यागमन अदिकार बझ्ु न चाहें भने के गनापु छा ?
उत्तरोः अध्यागमनसम्बन्धी काम गने वणकिहरूिे मात्र तिाईको
ं अध्यागमन णस्र्थणतबारे र कसरी तिाई ंकुन
काननु ी अणधकारहरूको बाटो हदँ ै अणघबढ्न सक्नहु न्छ भनेर सही सल्िाह णदन सक्छन् । तिाईको
ं आफ्नो
सरु क्षाका िाणग कुख्याती (notarios) वा अरू जो प्रमाि-ित्र नभएका अध्यागमनसम्बन्धी काम गने
वणकिहरूसँग सल्िाह नणिनहु ोस् । उििलध श्रोतहरूको सचू ी यहाँ here िाउन सणकन्छ । त्यसैगरी
अमेररकी अध्यागमन वणकि संस्र्थान (American Immigration Lawyers Association) मा
आवद्ध अध्यागमनसम्बन्धी काम गने वणकिहरू यहाँ here (अग्रं ेजी / English) or यहाँ here
(स््याणनि / Spanish) फे िा िानन सक्नहु न्छ ।

