"هذا هو الوقت عندما العديد من  KIPPstersلدينا ،الكبير والصغير ،وكذلك أسرهم تعاني من عدم
اليقين والخوف .وكطفل من المهاجرين ،أنا أقف معكم".
صبا علي ،المشرف KIPP ،هيوستن المدارس العامة.
في  KIPPمدارس هيوستن العامة ،نحتضن ونحمي التنوع .نحن نؤمن بأن التعليم الجيد يحول الحياة.
ونحن مقتنعون بأن كل طالب ،بغض النظر عن العرق أو الدين أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي
والجنس والهوية الجنسية ،والقدرة ،أو بلد المنشأ ،لديه القدرة والحق في الذهاب إلى ومن خلال
الكليات لقيادة حياة مليئة بالاختيار .التزامنا لهم مطلق ولا يتزعزع.
وسوف نواصل عقد توقعات عالية ،مما يساعد الطلاب على تطوير قوة الشخصية ،وتوفير
المعلمين وقادة فعالة للغاية ،وتوفير الأمن ,تنظيم ورعاية بيئات لجميع الطلاب .دعم سلامة عائلاتنا
يتفق مع القيم الأساسية  KIPPهيوستن الشرف والالتزام ، ،التفوق  ,والتمتع بها .خلال هذا الوقت،
عملنا الحصول على  KIPPstersهو الأكثر أهمية .وسنقدم ل KIPPstersالأدوات التي يحتاجونها لبناء
غد أفضل .في , KIPPنحن نعتقد بقوة أن المعرفة هي القوة .اليوم نحن بحاجة إلى تمكين الأسر لدينا
مع المعارف والموارد اللازمة لفهم حقوقهم .قمنا بتجميع هذه الوثيقة لوضع أسئلة قد تكون لدى
أسر  kippبشأن وضعهم كمهاجرين والتزامنا لحماية . KIPPsters
س :ما هو تأثير الهجرة الغير شرعيه على تعليم طفلي؟
ج :لا شيء على الاطلاق .كل الأطفال لديهم الحق الدستوري في المساواة في الحصول على التعليم
بغض النظر عن وضعهم القانوني أو والديهم .هذا الحق لا يمكن أن تؤخذ بعيدا من قبل الرئيس،
ولاية تكساس ،أو الكونغرس۔
س :هل  KIPPمدرسه هيوستن العامة تطلب معلومات بشأن حالة الهجرة الطفل عندما يسجل هو
أو هي؟
ج :لا ,نظام المدارس العامه مثل  KIPPيتم قبول الطلاب بغض النظر عن وضعهم القانوني أو
وضعهم من جانب الهجرة ودون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي.
نحن ملزمون لتبادل معلومات الدليل مع ضباط ومسؤولين حكوميين آخرين أو أي شخص يطلب
ذلك ،إلا إذا اشرت في الكتابة أنك تريد معلومات الدليل الخاصه بطفلك أن تكون خاصه .نحن نقم
بتذكيرك أنه يمكنك إجراء تغييرات على شكل معلومات الدليل في أي وقت .إذا كنت ترغب في
معلومات الدليل طفلك أن تكون الخاصه ،يرجى الاتصال المدرسة على الفور .وبموجب القانون ،لا
يسمح لمدارسنا بمراقبة حالة الهجرة أو الجنسية لطلابنا ،ونحن نأخذ هذا الالتزام القانوني على
محمل الجد.
س :هل يمكن إزالة الأطفال من المدرسة من قبل مسؤولي الهجرة؟
ج :إجراءات الإنفاذ الهجرة قد تجري فقط في المدرسة عندما يتم الحصول على (أ) موافقة مسبقة
من مسؤول الإشراف المناسب ،أو (ب) هناك ظروف طارئة تستلزم اتخاذ إجراءات فورية بدون
موافقة المشرف .ولذلك ،ينبغي عدم الغياب الطلاب إلا في الظروف الغير عاديه ,تحت سياسه
الهجره الحاليه لا يجب على الأسر الشعور بالخوف من مداهمة مسؤولي الهجره ل المدرسه .لمزيد
من المعلومات ،يرجى زيارةhttps://www.ice.gov/ero/enforcement/sensitive-loc :

س :ماذا عن إذا أنا مستلم DACA؟
والاعمال المؤجلة ل الاطفال القادمين( )DACAعلى أمر من الرئيس .الرئيس الجديد إلى ان يختار
لإلغاء هذا الإجراء التنفيذي .إذا كنت المستفيد من  ،DACAالوصول والتكلم إلى محام الهجرة الآن
من أجل تحديد ما إذا كان لديك حق الوصول إلى شكل أفضل من وضع الهجرة .ويمكن الاطلاع على
مزيد من المعلومات على موقع المهاجر مركز الموارد القانونية.https://www.ilrc.org ،
س :ماذا يجب أن أفعل إذا أردت أن افهم أفضل لحقوق الهجرة الخاص بي؟
ج :يمكن محامين الهجرة فقط توفر لك المشورة دقيقة عن وضع الهجرة ،وكيف يمكنك متابعة
حقوقك القانونية .و الحماية الخاصة بك ،من فضلك لا تطلب المشورة من كتاب العدل أو غيرهم
ممن ليست مرخصة محامين الهجرة.
يمكنك أيضا طلب محام الهجرة من جمعية المحامين الهجرة الأمريكية
في ( /http://www.ailalawyer.orgالإنجليزية)
أو( http://www.ailalawyer.com/spanish/default.aspxالإسبانية).
س :ما هي الموارد الأخرى المتاحة؟
هيوستن المهاجر حقوق الخط الساخن رقم http://www.ailatexas.org/2017/03/immigrant-rights-
 /hotline-in-houstonالخط الساخن .2970-507-888-1 :ايام و اوقات العمل :من الإثنين إلى الجمعة،
 9:00حتى 05:00
يجب أن نفهم كيف تسعى إلى مساعدة الهجرة المختصة ويكون على بينة من مقدمي الخدمات
الاحتيالية الذين سيستفيدون من الأسر المهاجرة .وقد أنشأت  ILRCالنشرات التثقيفية لمجتمع حول
هذه باللغات الإنجليزية والأسبانية على شبكة الإنترنت في https://www.ilrc.org/anti-fraud-flyers
الجميع في الولايات المتحدة لديه حقوق حتى إذا كان لديهم أي حالة الهجرة .لديك الحق في رفض
التحدث مع مسؤول الهجرة حتى يكون لديك فرصة للتحدث مع محام .لديك الحق في رفض فتح
الباب الخاص بك عن مسؤول الهجرة إلا إذا كان يملك على إذن من القاضي .الذهاب
إلى https://www.nilc.org/issues/immigration-enforcement/everyone-has-certain-basic-
 rights/~~Vلمزيد من المعلومات.
بالإضافة إلى ذلك ،والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ( )ACLUقد خلق موارد سهلة الاستخدام حتى
تتمكن من حقوق في متناول يدك.

