
 
 

नोभेम्बर १४, २०१६ 

 

आदरणिय णिणिएस समदुायः 

 

हामी दृढ भावनाहरूको समय चणिरहदँा हाम्रा णवद्यार्थीिाई ढािस णदने हाम्रो स्कूिको नेततृ्व र णिक्षक-

णिणक्षकाहरूप्रणत हामी कृतज्ञता व्यक्त गनन चाहन्र्थय्ौं । कररब ९०,००० णवद्यार्थीको हाम्रो णवणवध समदुायमा हामीिे 

धेरै णवद्यार्थी र उनीहरूका िररवारहरू चनुावको प्रभावसम्बन्धी णतखा व्यणक्तगत प्रश्न, चासो र िरसँग संघर्न गरररहकेो 

महससु गरेका छौं । हाम्रो स्कूि सरुणक्षत स्र्थान हो, जहाँ णवद्यार्थीको जाणत, वंि, धमन र अध्यागमन णस्र्थणतिे नानीको 

णिक्षामा कुनै िणन बाधा-व्यवधान णसजनना गदनै भन्ने सणुनणित गनुन हाम्रो महत्त्वििून उद्दशे्य हो । यो उद्दशे्यमा सहायता 

गनन हामीिे अध्यागमन णस्र्थणत (immigration status) का णवर्यमा णनम्न प्रश्नका जवाफ णदएका णर्थयौं र भेदभाव 

तर्था उत्िीिनबाट उनीहरूको रक्षा गने हाम्रो प्रणतबद्धताबारे प्रष््टयाउन चाहन्र्थय्ौं ।  

 

तपाईकंा प्रश्नहरूको उत्तर दिइयोोः  

 

प्रश्नोः प्रभाव कागजात नभएको अध्यागमन दथिदतले मेरो बच्चाको दिक्षामा के प्रभाव पारछ् ? 

उत्तरोः िादनै ! आमा-बाबकुो अध्यागमन णस्र्थणत जस्तोसकैु भए िणन छोराछोरीिे णिक्षामा बराबर िह चँ ह न ु

उनीहरूको संवैधाणनक अणधकार हो । उक्त अणधकार राष्ट्रिणत वा राज्य अर्थवा संघीय णवधायकहरूिे 

खोस्न णमल्दनै ।  

 

प्रश्नोः के डेनभर पदललक थकूल्सले बच्चाको भनाा गिाा उनको वा उसको अध्यागमन दथिदत के हो भनेर 

सोध्ने गछा ?  

उत्तरोः  सोध्दनैौं । णवद्यार्थीको अध्यागमन णस्र्थणत िवानह नगरी र जाणत, छािाको रंग वा मिू राष्ट्रका 

आधारमा भेदभाव नगरी उनीहरूिाई स्कूि भनान गनुन णिणिएस (DPS) जस्ता सावनजणनक णवद्यािय क्षेत्र 

(िणलिक स्कूि णिणस्रक्ट) हरूको दाणयत्व हो ।  

 

प्रश्नोः  के थकूल दडदथिक्टले कदहल्यै सघंीय अध्यागमन अदिकारीहरूलाई हाम्रो दवद्यािीहरूको 

अध्यागमन दथिदतबारे जानकारी दिन्छ ?  

उत्तरोः  माणर्थ उल्िेख गरेजस्तै,  हामी णवद्यार्थी भनान ह दँा उनीहरूको अध्यागमन णस्र्थणतबारे सोध्दनैौं । 

तर्थाणि, यणद हामीिाई णवद्यार्थीको अध्यागमन णस्र्थणत काननुतः नभएकोबारे जानकारी र्थाहा भए िणन हामी 

त्यो जानकारी संयकु्त राज्य अमेररकाको नागररकता र अध्यागमन सेवा (United States Citizenship 

and Immigration Services; USCIS) िाई णददँनैौं ।  

 



प्रश्नोः  डेनभर  पदललक थकूलस्ले कुनै दवद्यािी वा पररवारलाई उनीहरूको जादत, वंि, िमा वा मूल 

राष्ट्िका आिारमा भेिभाव गररिै ैँन वा सताइैँिैन भन्ने सदुनदित गना के गछा  ?  

उत्तरोः  णिणिएस समानताको सुणनणिततामा गहन णवश्वास गछन- जनु हाम्रो मखु्य मान्यतामध्येको एक हो । 

हामीिे हाम्रा णवद्यार्थी, िररवार वा कमनचारीहरूिाई  जाणत, वंि, धमन वा मिू राष्ट्र र धेरै अरू संरणक्षत 

वगनहरूका आधारमा भेदभाव वा उत्िीिन नगने नीणतहरू जनादिेका रूिमा स्र्थाणित गरेका छौं ।  

 

प्रश्नोः  यदि मैले आफू  भेिभाव वा िुर्वयावहारको दिकार भएजथतो महससु गरें भने के गनुापछा ? 

उत्तरोः  कृिया त्यस्तो व्यवहारबारे तरुून्त सिुरभाइजर (supervisor), स्कूि नेततृ्त्व वा सिुररटेन्िेन्ट 

(superintendent) िाई उजरुी गनुनहोस ्। उजरुी र चासोहरूिाई बोिन िणिसी एसी (Board Policy 

AC) का फारम तर्था णवणध-प्रणियाहरू (click here) प्रयोग गरेर गनन सणकन्छ  । हामी हाम्रो स्कूििाई 

सरुणक्षत स्र्थानका रूिमा कायम राख्नका िाणग आश्वस्त िानन उक्त उजरुी धेरै गम्भीरताका सार्थ णिन्छौं ।    

 

प्रश्नोः  यदि म वा मेरो पररवार कानुनी अध्यागमन दथिदतमा बसेका छैनौं भने चुनावको तत्काल प्रभाव के 

हुनेछ ?  

उत्तरोः आगामी राष्ट्रिणतिे जनवरी २०१७ मा कायनभार सम्हाल्नअुणघ यहाकँो अध्यागमन काननुमा कुनै 

िररवतनन ह नेछैन । र त्यसिणछ िणन, अध्यागमन काननु णवधाणयकाद्वारा िाररत गररन्छन ्र त्यसमा िणन कुनै 

तररकािे अध्यागमन काननुमा कुनै िणन िररवतनन गनेछ भन्ने णनणित छैन । 

 

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 आदिेमा आधाररत छ । नयाँ राष्ट्रिणतिे नै उक्त आदिे खारेज गने 

णवकल्ि रोज्न सक्नहु न्छ । यणद तिाई ंणिएणसए िाउने व्यणक्त ह नहु न्छ भने अणहिेका िाणग तिाईकंा िाणग 

राम्रो अध्यागमन णस्र्थणत अवस्र्था फेिा िानन अध्यागमनसम्बन्धी काम गने वणकििाई भेट्ने सोच 

बनाउनहुोस ्। र्थि जानकारी यहाँ here िाउन सणकन्छ ।  

 

प्रश्नोः यदि मैले मेरो अध्यागमन अदिकार बझु्न चाहें भने के गनुापछा ? 

उत्तरोः अध्यागमनसम्बन्धी काम गने वणकिहरूिे मात्र तिाईकंो अध्यागमन णस्र्थणतबारे र कसरी तिाई ंकुन 

काननुी अणधकारहरूको बाटो ह दँ ैअणघबढ्न सक्नहु न्छ भनेर सही सल्िाह णदन सक्छन ्। तिाईकंो आफ्नो 

सरुक्षाका िाणग कुख्याती (notarios) वा अरू जो प्रमाि-ित्र नभएका अध्यागमनसम्बन्धी काम गने 

वणकिहरूसँग सल्िाह नणिनहुोस ्।  उििलध श्रोतहरूको सचूी यहाँ here िाउन सणकन्छ । त्यसैगरी 

अमेररकी अध्यागमन वणकि संस्र्थान (American Immigration Lawyers Association) मा 

आवद्ध अध्यागमनसम्बन्धी काम गने वणकिहरू यहाँ here (अगं्रेजी / English) or यहाँ here 

(स््याणनि / Spanish) फेिा िानन सक्नहु न्छ ।  

http://www.boarddocs.com/co/dpsk12/Board.nsf/goto?open&id=9Q7RC66CBFFD
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
http://www.ailalawyer.org/
http://www.ailalawyer.com/spanish/default.aspx

