
 في قاعة البلدية  داكاموضوع  يشارك في مناقشة العام على المنطقة التعليمية المشرف

مدينة حول   الريتشارد كارانزا في إجتماع قاعة البلدية المباشرفي وسط  (HISDشارك المشرف العام على المنطقة التعليمية ) 

هي مكان آمن  (HISDحضور بأن مدارس المنطقة العليمية )للبرنامج العمل المؤجل بشأن وصول األطفال )داكا(، مؤكداً 

 .الهجرة لموضوعلجميع الطالب  بغض النظرعن وضعهم بالنسبة الى 

نين بين الطالب وخمسة من أعضاء ثإلليلة ات جر مناقشة غير حزبية كانUnivision 45 و ABC13 الذي ترعاه  اإلجتماع

 .المدينة وسكانها علىداكا  ببرنامج  عدم العملاللجنة المحلية حول البرنامج وأثر

قد من المشمولين ببرنامج داكا وربما  (HISDمن الطالب في المنطقة التعليمية ) 0011وقال كارانزا "أن هناك ما يقارب من 

ثير كالالطالب، وأن المنطقة تقدم الموارد والمشورة لهؤالء "  لك مادام البيانات لم تدقق بعد".   وأضافيكون العدد أكثر من ذ

منهم لديهم تطلعات جامعية ومهنية. كما طمأن  كارانزا الطالب إلى أن المنطقة مشغولة أيضا بالدعوة لمناقشة الموضوع على 

 ."مستوى الفدارليوكذلك ال مستوى الوالية و

ا"  " سوف يتم إخراج الطالب في المنطقة التعليمية لن نسمح بسحب الطالب من مدارسن نحن  وقال كارانزا "أريد ان أكرر ...

 ."من المنطقة التعليمية )على جثتي( إذا كان ذلك  بسبب غارة من دائرة الهجرة

والتي ستنتهي صالحية وضعهم خالل األشهر  العملوتراخيص  الحماية من الترحيلوسوف يفقد المستفيدون من برنامج داكا 

 تجديد لمدة عامين بحلولالبطلب  يتقدموا هذا العام بموجب خطة البدء في اإلنهاء التدريجي للبرنامج ما لم من الستة القادمة 

 .أكتوبرالخامس من تشرين األول /

سوف لن تنظر وزارة االمن الداخلى فى طلبات جديدة للحصول على الوضع قانونى بعد اآلن ، وقالت دائرة الجنسية والهجرة  

 ( التى تلقتها بعد مذكرة الخامس EADإنها رفضت جميع طلبات دكا الجديدة ووثائق تراخيص العمل )  (USCIS)االمريكية )

 .أيلول/ سبتمبرمن 

 United We Dream’s Oscarأيضا والتي ضمت ا Univision 45 و   ABC13لقد قام بتنظيم المناقشة كل من 

Hernandez,    وBaker Ripley    وJill Campbell, و CabriniSt. Frances  برنامج المساعدة القانونية  مدير

 مجموعة من األسئلة واإلستفسارات  تم تقديم و. UHDمن قسم العمل االجتماعي في   Dawn McCartyو   للمهاجرين 

 .من الطالب أود مجهول وقراءة من قبل أقرانهمقراءتها من قبل أقرانهم. وتمت 

  .ديسمبركانون األول /  9( قمة للطالب "الحالمون" في يوم HISDستستضيف المنطقة التعليمية )

 إلغاء داكا بشأنكارانزا يصدر رسالة خاصة  العام على المنطقة التعليمية المشرف

http://blogs.houstonisd.org/news/2017/09/26/hisd-to-host-dream-summit-for-students-on-dec-9/
http://blogs.houstonisd.org/news/2017/09/06/superintendent-carranza-issues-special-message-on-daca-repeal/

