الهجرة  :األسئلة المتكررة ()FAQ
في ضوء اإلنتخابات الرئاسية األخيرة  ،العديد من األسر في المنطقة التعليمية لديها أسئلة حول التأثير المحتمل الذي يمكن أن
يقع عليهم شخصيا ً من اإلدارة الجديدة .نحن نسعى جاهدين لضمان أن تكون مدارسنا أماكن آمنة حيث اليخلق موضوع
العنصر أو العرق أو الدين أو وضع الهجرة أي حاجز امام تعليم الطفل .لقد أصدرنا الوثيقة هذه لتناول بعض أسئلة العوائل في
المنطقة التعليمية( )HISDبشأن وضعهم كمهاجرين وإلتزامنا لحماية الطالب من التمييز والمضايقات.
س :ما هو تأثير وضع الهجرة الغير موثق على تعليم طفلي؟
ج  :ال شيء على االطالق .جميع األطفال لديهم الحق الدستوري بالمساواة في الحصول على التعليم بغض النظرعن وضعهم
أو وضع والديهم القانوني .وال يمكن أن ينتزع هذا الحق من قبل الرئيس أو والية تكساس ،أو الكونغرس.
س :هل مدارس المنطقة التعليمية ( )HISDستطلب معلومات حول وضع الطفل بالنسبة الهجرة عندالتسجيل ؟
كال .تلتزم المدارس العامة مثل المنطقة المنطقة التعليمية( )HISDبتسجيل الطالب بغض النظر عن وضعهم القانوني
ودون التمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي.
س :هل تشرك المنطقة التعليمية ( )HISDفي أي وقت من األوقات وضع الهجرة للطالب مع مسؤولي الهجرة الفيدرالية؟
ج :كال  ،نحن ال نجمع هذه المعلومات أو مشاركتها.
س :ماذا تقوم بة المنطقة التعليمية لضمان عدم تعرض الطالب أو األسرة للتمييز أو المضايقات بسبب األصل أوالعرق أو
الدين أو األصل القومي؟
ج :أحد القيم األساسية للمنطقة التعليمية هو االعتقاد بالمساواة  .لدى المنطقة التعليمية سياسات حيز التنفيذ حيث ال تقر أي
تمييز أو مضايقة للطالب واألسر أو الموظفين على إساس العرق أو الدين أو األصل القومي والعديد من المسائل المحمية
األخرى.
س :ما الذي أفعلة إذا شعرت أنا ضحية التمييز أو التحرش؟
ج  :يرجى اإلبالغ عن السلوك فوراً إلى مديرالمدرسة أو المشرف أو المشرف العام  .و يمكن رفع الشكاوى والمخاوف
بإستخدام اإلستمارات واإلجراءات في مجلس األدارة .إطلع على المعلومات في وثيقة مجلس المنطقة التعليمية () HISD
بشأن "رعاية الطالب والتحرر من التمييز والمضايقات واالنتقام " وعلى وثيقة مجلس المنطقة التعليمية ( ) HISDبشأن
"رعاية الموظفين والتحرر من التمييز والمضايقات واالنتقام " كال اإلستمارتين تتضمن تعليمات حول كيفية اإلبالغ عن مثل
هذه اإلساءات .وسنأخذ هذه الشكاوى على محمل الجد من أجل ضمان إستمرار ان تكون مدارسنا والمكاتب أماكن آمنة.
س :ما هو تأثير اإلنتخابات الفوري علي أو على عائلتي إذا لم يكن لدينا وضع هجرة قانوني؟
ج :لن يكون هناك أي تغييرات على قوانين الهجرة قبل ان يستلم الرئيس الجديد مهام منصبه في كانون األول /يناير كانون
الثاني عام  .7102وحتى ذلك الحين ،ستطرح قوانين الهجرة على الكونغرس ،وليس هناك طريقة للتأكد مما اذا كان
الكونغرس سيحدث أية تغييرات على قوانين الهجرة.
س :ماذا بشأني إذا كنت من المشمولين بأمر  DACA؟
يستند أمر (اإلجراء المؤجل بشأن األطفال القادمين  ) DACAعلى أمر من الرئيس .يمكن للرئيس الجديد أن يختار ويلغي
هذا األمر  .إذا كنت المستفيدين من  ،DACAيجب النظر مسألة اإلتصال بمحام الهجرة اآلن من أجل تحديد ما إذا كان لديك
مخرج أفضل من وضع الهجرة .ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات هنا وعلى موقع مركز موارد الهجرة القانونية.
س :ماذا يجب أن أفعل إذا أردت أن أحصل على فهم أفضل لحقوقي الخاصة بالهجرة؟

ج :يمكن لمحامين الهجرة فقط توفير المشورة الدقيقة عن وضع الهجرة ،وكيف يمكنك متابعة حقوقك القانونية .ولغرض
حمايتك يرجى عدم طلب المشورة من  notariosأو غيرهم من غير المرخصين من محامي الهجرة.
ويمكن االطالع على قائمة من المصادر المتوفرة في دليل موارد مجتمع المنطقة التعليمية( HISD Community
 ) Resource Guideإضغط على هذه الصفحة وتحت عنوان "ا "Topicومن ثم إستخدم القائمة لتحديد "المواطنة والهجرة
 " Citizenship and Immigrationيمكنك تنقيح البحث عن طريق إستخدام الرمز البريدي  ...الخ وما إلى ذلك ،أو
يمكنك الضغط على( )Submitللحصول على قائمة المحامين والخدمات المجتمعية ومساعدات مدينة هيوستن  ...الخ
يمكنك أيضا طلب محام هجرة من الجمعية األمريكية لمحامين الهجرة هنا (اللغة اإلنجليزية)

