"ہم ایک ایسے وقت سے گزر رہے ہیں کہ بہت سارے  ،KIPPstersچھوٹے ،بڑے اور ان کے خاندان بے یقینی اور خوف سے
دو چار ہیں۔ تارکین وطن کی ایک بچی ہونے کے ناطے ،میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں"
صہبا علی ،سپرنٹنڈنٹ KIPP ،ہیوسٹن پبلک اسکولز۔
 KIPPہیوسٹن پبلک اسکولز میں ،ہم تنوع (ہر نسل ،مذہب اور جنس) کو گلے لگاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارہ یقین
ہے کہ بہترین تعلیم زندگیاں بدل دیتی ہیں۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر طالب علم ،قطع نظر نسل ،مذہب ،سماجی و اقتصادی
حیثیت ،صنفی ،جنسی شناخت ،صالحیت ،یاپیدائشی ملک ،میں صالحیت ہے اور اس کو کالج اور کالج کے بعد اپنی پسند کی زندگی
گزارنے کا حق حاصل ہے۔ ان سے ہمارا عزم مطلق اور غیر متزلزل ہے.
ہماری ٰ
اعلی توقعات کی جدوجہد جاری رہے گی ،طالب علموں کے کردار کی مضبوطی میں مدد ،انتہائی مؤثر اساتذہ اور رہنماؤں
کی فراہمی ،اور تمام طالب علموں کے لئے محفوظ ،منظم اور مشفق ماحول فراہم کرتے رہیں گے۔ ہماری فیمیلزکی سالمیت کی
حمایت  KIPPہیوسٹن کی بنیادی اقدارمیں شامل ہے۔ جو کہ عزت ،عہد ،استقامت ،فضیلت اور لطف ہے۔ موجودہ حاالت میں،
 KIPPstersکو آگے اور آگے لے جانے کا ہمارا عمل بہت ہی اہمیت کا حامل ہیں۔ ہم اپنے  KIPPstersکو ایک بہترین مستقبل کی
تعمیر کے لئے ضرورت کےتمام اوزار سے لیس کریں گے۔
 KIPPہیوسٹن میں ،ہم پختہ یقین رکھتے ہیں کہ "علم بہت بڑی طاقت ہے ۔ " ہمیں آج اپنی فیملیز کو ان کے حقوق جاننے کے لیے
اہم معلومات اور وسائل فراہم کرنے کی ضرورت ہےـ ہم نےیہ دستاویز مرتب کی ہے،ان کچھ سواالت سے نمٹنے کے لیے جو
 KIPPہیوسٹن خاندانوں کو اپنے امیگریشن کی حیثیت کے میں ہو سکتے ہیں ۔اپنے  KIPPstersکی حفاظت ہمارا عزم ہے۔
سوال :بغیر دستاویزامیگریشن حیثیت میرے بچے کی تعلیم پر کس طرح اثرانداز ہوگی؟
جواب :بالکل بھی اثرانداز نہیں ہو گی۔تعلیم ہر بچے کا ائینی حق ہے۔اس کا یا اسکے والدین کی امیگریشن حیثیت جو بھی ہو یہ حق
اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔نا صدر،نہ ہی سٹیٹ اف ٹیکساس اور نہ ہی کانگریس۔
سوال :کیا  KIPPپبلک اسکولزمیں داخلےکےلیے بچوں کے امیگریشن حیثیت کے بارے میں معلومات طلب کرتے ہیں؟
جواب :بالکل نہیں ۔  KIPPاوراس طرح کے دوسرے سرکاری سکولوں کا نظام اس بات کا پابند ہے کہ ہر بچے کو اس کے امیگریشن
حیثیت ،رنگ و نسل یا قومیت کے امتیاز کے بغیر سکول میں داخلہ دیا جاۓ۔
سوال :کیا  KIPPہیوسٹن پبلک اسکولز کبھی فیڈرل امیگریشن حکام کے ساتھ کسی طالب علم کی امیگریشن حیثیت کا تبادلہ کرتے
ہیں؟
جواب :خاندانی تعلیمی حقوق اور رازداری قانون ( )FEPRAایک وفاقی قانون ہے ،اگر چہ بہت سی معلومات نجی ہوتی ہے۔ کچھ
معلومات جن کو "ڈائریکٹری معلومات"کہاجاتاہے،تب نجی ہونگی جب آپ اس کو نجی معلومات کے طور پر نامزد کریں گے۔ KIPP
ڈائریکٹری کی وضا حت مندرجہ ذیل سے کرتا ہے۔طالب علم کا نام ،پتہ ،ٹیلی فون نمبر ،تاریخ اور جائے پیدائش ،تسلیم شدہ سرکاری

کھیلوں اور سرگرمیوں میں حصہ ،اتھلیٹ ٹیم کے ارکان کا قد اور وزن ،تاریخ یا حاضری ،سکول میں حاصل کردہ انعامات اور
سابقہ اسکول کی تفصیل۔
ہم افیسرز ،سرکارک حکام یا جو بھی درخواست کرے،ان کے ساتھ ڈائریکٹری معلومات کا تبادلہ کرنے کے پابند ہیں۔ جب تک آ پ
اس بات کی نشاندہی تحریری طور پر نہ کرے کہ آپ اپنے بچوں کی ڈائریکٹری معلومات نجی رکھنا چا ہتے ہیں۔ ہم آپ کو یاد دالتے
چلے کہ آپ کسی بھی وقت ڈائریکٹری معلومات میں تبدیلی کر سکتے ہیں ۔ اگر آپ اپنے بچے کی ڈائریکٹری معلومات نجی رکھنا
چاہتے ہیں تو براۓ مہربانی اپنے اسکول سے فورا ً رابطہ کریں ۔قانونی طور پر ہمارے اسکولز کو ہمارے طلباء کی امیگریشن
حیثیت یا شہریت کی نگرانی کرنے کی اجازت نہیں ،اور ہم یہ قانونی ذمہ داری بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔
سوال :کیا بچوں کو امیگریشن حکام اسکول سے ہٹا سکتے ہیں؟
جواب :امیگریشن نفاذ کاروائی کسی اسکول میں ان دو صورتوں میں ہوتی ہے
(الف) جب کسی مناسب سپروائزری افسر سے پیشگی منظوری حا صل کی جاتی ہے ۔ یا
(ب) ایسے خراب حاالت ہو جس میں سپروائزر کی منظوری کے بغیر کاروائی کی ضرورت پیش آۓ ۔ لہذا،غائب انتہائی غیر
معمولی حاالت ،موجودہ پالیسی کے تحت تارکین وطن خاندانوں کو اسکولوں میں چھاپے مارنے والے امیگریشن افسران کا سا منا
کرنے سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔
مزید معلومات کیلیۓ اس ویب سا ئٹ پر جائیے۔ https://www.ice.gov/ero/enforcement/sensetive-loc
سوال۔ اگر میں ایک  DACAوصول کنندہ ہوں تو کیا؟
جواب :ڈیفیرڈ ایکشن فور چائلڈ ھوڈ ارائیول ) (DACAصدر کی طرف سے ایک حکم پر مبنی ہے۔ نیۓ صدر ایگزیکٹو کاروائی
منسوخ کرنے کا انتخاب کر سکتے ہے۔اگر آپ  DACAکے ایک وصول کنندہ ہیں،تو کسی امیگریشن وکیل تک رسائی حاصل کرنے
کی کوشش کریں۔تاکہ وہ اپ کے لیے امیگریشن سٹیٹس کی بہتر قسم کا تعین کر سکے۔ اضافی معلومات،امیگرینٹ لیگل ریسورس
سنٹر کی اس ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں ۔ https://www.ilrc.org
سوال :اپنے امیگریشن حقوق کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟
جواب" صرف امیگریشن وکالء اپ کو اپ کے امیگریشن سٹیٹس کے بارے میں صحیح مشورہ دے سکتے ہیں،اور اپ کو اپ کے
قانونی حقوق کی پیروی کرنے کا طریقہ سمجھا سکتے ہیں ۔ براۓ مہربانی اپنی خود کی حفاظت کے لیے نوٹریوں یا کسی سے بھی
جو کہ الئسنس یافتہ امیگریشن وکیل نہ ہو ان سے مشورہ نہ لیں۔ آپ امریکی امیگریشن وکالء ایسوسی ایشن سے بھی امیگریشن
وکیل اس سائیٹ پر حا صل کر سکتے ہیں ۔
)http://www.ailalawyer.org/ (English) or http://www.ailalawyer.com/spanish/default.aspx (Spanish

سوال :اور کون کون سے وسائل دستیاب ہیں؟
جواب:


ہوسٹن تارکین وطن حقوق ہاٹ الئن

http://www.ailatexas.org/2017/03/immigrant-rights-hotline-in-houston/
ہاٹ الئن نمبر .2970-507-888-1 :اپریٹنگ :پیر سے جمعہ تک ،صبح  9سے شام  5تک۔


آپ کوسمجھنا ہوگا کہ کیسے اور کہا سے بہتر امیگریشن سروس میں مدد طلب کی جاۓ۔ اور دھوکہ دہی اور غلط سروس

فراہم کرنے والو سے ہوشیار رہیں جو کہ تارکین وطن کا غلط فائدہ لے سکتے ہیں۔  ILRCنے اس بارے میں کمیونٹی تعلیمی پمفلٹ
انگلش اور ہسپانوی زبان میں ان الئن اس سائٹ پر موجود ہیں۔
https://www.ilrc.org/anti-fraud-flyers


امریکہ میں ہر ایک کو حقوق حاصل ہے۔ چاہے ان کا کوئی امیگریشن سٹیٹس ہی نہ ہو۔ اپ کو امیگریشن اہلکار سے

بات کرنے سے انکار کا حق حاصل ہے جب تک اپ کو کسی وکیل سے بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ اپ کو امیگریشن اہلکار نے
کے لئے اپنے دروازے کھولنے سے انکار کرنے ک ا حق ہے.جب تک کہ ان کہ پاس کسی سرکاری جج کی طرف سے وارنٹ نہ
ہو۔ مزید معلومات کے لیے اس ویب سائٹس پر جائیے۔
https://www.nilc.org/issues/immigration-enforcement/everyone-has-certain-basic-rights/


اس کے عالوہ ،امریکی سول لبرٹیز یونین ( )ACLUنے اپ کے لئے آسان استعمال والے وسائل بنائے ہیں ،تاکہ اپ کے

حقوق اپ کی انگلیوں کے پوروں پر ہو۔

ترجمہ :سارہ شمس ()A proud KIPPster

