
 (FAQ)األسئلة المتكررة   :الهجرة 

 أن يمكن  الذي العديد من األسر في المنطقة التعليمية لديها أسئلة حول التأثير المحتمل،  نتخابات الرئاسية األخيرةإلافي ضوء 

وع  يقع عليهم شخصياً من اإلدارة الجديدة.   نحن نسعى جاهدين لضمان أن  تكون مدارسنا أماكن آمنة حيث اليخلق موض

العوائل في  سئلةلتناول بعض أ هذهأصدرنا الوثيقة تعليم الطفل. لقد  حاجز امام العنصر أو العرق أو الدين أو وضع الهجرة  أي 

 .لتزامنا لحماية الطالب من التمييز والمضايقاتإبشأن وضعهم كمهاجرين و  (HISDالمنطقة التعليمية)

 تعليم طفلي؟ على قوث  س: ما هو تأثير وضع الهجرة الغير م  

في الحصول على التعليم بغض النظرعن وضعهم  بالمساواة  : ال شيء على االطالق.  جميع األطفال لديهم الحق الدستوري ج

 والية تكساس، أو الكونغرس. أو من قبل الرئيس ينتزع هذا الحق أن  ال يمكنو  والديهم القانوني.  وضع  أو

 ( ستطلب معلومات حول وضع  الطفل بالنسبة الهجرة عندالتسجيل ؟HISDس:  هل  مدارس المنطقة التعليمية )

بغض النظر عن وضعهم القانوني   تسجيل الطالب( بHISD)المنطقة المنطقة التعليميةمثل   تلتزم  المدارس العامة كال.  

 . تمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل القوميالودون 

 وضع الهجرة للطالب مع مسؤولي الهجرة الفيدرالية؟ من األوقات( في أي وقت HISD)شرك المنطقة التعليمية س: هل  ت  

  مشاركتها.  أو :  كال ، نحن ال نجمع هذه المعلوماتج

العرق أو األصل أو مضايقات بسببالتمييز أو للالطالب أو األسرة  تعرضعدم  لضمان تقوم بة المنطقة التعليميةس: ماذا 

 ؟الدين أو األصل القومي

أي  ال تقر حيث التنفيذ حيز  سياساتالمنطقة التعليمية  لدى. بالمساواة هو االعتقاد للمنطقة التعليمية  القيم األساسية  أحدج: 

المحمية  المسائل والعديد من  العرق أو الدين أو األصل القومي إساسأو الموظفين على   واألسر  تمييز أو مضايقة للطالب

 األخرى.

 ضحية التمييز أو التحرش؟ اشعرت أن اعلة إذس: ما الذي أف

 الشكاوى والمخاوف يمكن رفع  وبالغ عن السلوك  فوراً إلى مديرالمدرسة أو المشرف  أو المشرف العام . اإل: يرجى  ج

على لإلطالع  stonISD.org/StudentWelfareHouذهب الى إ  اإلستمارات واإلجراءات في مجلس األدارة.  ستخدامبإ

  " "رعاية الطالب والتحرر من التمييز والمضايقات واالنتقام (  بشأن  HISD) المنطقة التعليمية مجلس وثيقةالمعلومات في 

كال   والتحرر من التمييز والمضايقات واالنتقام " الموظفين (  بشأن  "رعاية  HISDمجلس المنطقة التعليمية )وثيقة وعلى 

على محمل الجد من أجل هذه الشكاوى  سنأخذ تعليمات حول كيفية اإلبالغ عن مثل هذه اإلساءات. واإلستمارتين تتضمن 

 مدارسنا والمكاتب أماكن آمنة. ان تكون  ستمرارإضمان 

 س: ما هو تأثير اإلنتخابات الفوري علي  أو على عائلتي إذا لم يكن لدينا وضع هجرة قانوني؟

يناير كانون  ج: لن يكون هناك أي تغييرات على قوانين الهجرة قبل ان يستلم الرئيس الجديد مهام منصبه في كانون األول/

تطرح قوانين الهجرة على الكونغرس، وليس هناك طريقة للتأكد  مما اذا كان س. وحتى ذلك الحين،  7102الثاني عام 

 الكونغرس  سيحدث أية تغييرات على قوانين الهجرة.

 ؟ DACA  أمرني إذا كنت من المشمولين بأبشس: ماذا 

ويلغي رئيس الجديد أن يختار . يمكن لل( على أمر من الرئيس DACA دمين )اإلجراء المؤجل بشأن األطفال القا أمريستند  

 محام الهجرة اآلن من أجل تحديد ما إذا كان لديك ب اإلتصال يجب النظر مسألة    DACAمن ين . إذا كنت المستفيداألمر  هذا 

 القانونية.موارد الهجرة مركز   من موقععلى مزيد من المعلومات  الحصول أفضل من وضع الهجرة. ويمكن  مخرج

https://www.ilrc.org 
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 س: ماذا يجب أن أفعل إذا أردت أن أحصل على فهم  أفضل لحقوقي الخاصة بالهجرة؟

. ولغرض دقيقة عن وضع الهجرة، وكيف يمكنك متابعة حقوقك القانونيةالر المشورة يتوف محامين الهجرة فقط لج: يمكن 

 أو غيرهم من غير المرخصين من محامي الهجرة.  notarios حمايتك يرجى عدم طلب المشورة من

 HISD Communityمجتمع المنطقة التعليمية)  موارد ويمكن االطالع على قائمة من  المصادر المتوفرة  في دليل

Resource Guide  ) إذهب الىHoustonISD.org/CommunityResources وتحت عنوان "اTopic" ومن ثم 

 إستخدام  " يمكنك تنقيح البحث عن طريق  Citizenship and Immigration حديد "المواطنة والهجرةستخدم القائمة لتإ

  والخدمات المجتمعية  قائمة المحامين ( للحصول على Submitالضغط على) وما إلى ذلك، أو يمكنك البريدي ... الخ  الرمز 

 الخ مساعدات مدينة هيوستن ...و

  )اللغة اإلنجليزية(  /http://www.ailalawyer.orgمحامين الهجرة األمريكية ل جمعيةالمن يمكنك أيضا طلب محام هجرة 

 المتاحة؟ األخرى الموارد هي ما: س

 New Americans and Immigrant Communities) مكتب عمدة مدينة هيوستن تيرنر سيلفسترج :  لقد أنشأ 

  مدينة إلى ولللحصول على أفضل الخدمات.  هيوستون مواطني  جميع مساعدةل (  المهاجرينمجتمعات و الجدد األميركيين

 :التالية المكاتب على االتصال HoustonTX.gov/oicوزيارة     1010-393 -832على  بهم االتصال يمكنكو

 

Terence O’Neill 

Office of New Americans and Immigrant Communities 

City Hall 

110 Bagby 

Houston, TX  77002  

PHONE: 832.393.0855 

FAX: 832.393.0844 

 

Benito Juarez 

Office of New Americans and Immigrant Communities 

Southwest Multi-Service Center 

0011 High Star, #131 

Houston, TX 77074 

PHONE: 713.778.6503 

FAX: 713.778.6561 

  

 National Council of La الوطني المجلس جمعها التي والمدارس األمور المصادرللطلبة وأولياء من المزيد يلي وفيما

azaR www.nclr.org  

 وأدوات والمحاميين على بيانات حقوقك الخاصة بالمهاجرين وتعرف الموارد عن لرازا الوطني المجلس روابط تضمنت

 عن اإلبالغ وطريقة ،العقلية  الصحة خدمات عن ومعلومات  واإلسبانية اإلنجليزية باللغة حقوقكعلى  تعرفلل العروض

 البلطجة) التنّمر(و الكراهية حوادث

resources-election-http://nclr.org/affiliates/post 

 

 . 7102آيار )مايو(  8) تم تحديثة في الهجرة لقانون سؤال وجواب: وثيقة من المركز القومي

a/-and-q-trump-after-https://www.nilc.org/issues/daca/daca 

 :والهجرة المواطنة خدمات المتحدة والياتمن خدمات المواطنة والهجرة للمقدمة   DACAعلى  ميالتقد عن معلوماتتتوفر  

www.uscis.gov/childhoodarrivals 
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 للمهاجرين القانونية الموارد مركزمن وائل المهجرين : دليل المدارس " " ساعد  ع

schools-guidance-families-timmigran-https://www.ilrc.org/help 

  

 Catholic Legalمن  األمور وأولياءواآلباء  للطالب مصدر: حقوقك عرفإ

 

 وكيفية وأولياء األمور اآلباء وحقوق المدرسة في والسالمة العام التعليم في الطالب حقوق عن معلومات تقدم الهجرة شبكة

 اوىالشك تقديم على والموارد التحرش، حوادث عن اإلبالغ

students-rights-your-https://cliniclegal.org/resources/know 

 

 دليل. معهم يعملون والذين للمهاجرين مصمم ليلد هوو Appleseed من" الترحيل وجه في األطفالالممتلكات وحضانة  حماية

Appleseed   الترحيل حالة في الحرجة واألسرية المالية القضايا مع للتعامل مقدماً  خططال وضع علىاألسرسيساعد 

 . العائلية الطوارئ حاالت من وغيرها عتقالإلوا

http://www.appleseednetwork.org/deportationmanual/ 

 

“Model Campus Safe Zones Resolution Language (K-12)” الهجرة لقانون القومي مركز 

 في تفكر التيللمراحل الدراسية من رياض األطفال الى الصف الثاني عشر  ونموذج للغة في مناطق التعليمية التوجيهيقدم  

  الطالب لجميع الحماية عتمادإ

12/-k-language-zones-safe-enforcement/campus-https://www.nilc.org/issues/immigration  

 

Immi  تدرس  تيال الهجرة محامي شبكة قبل من وضعت واإلسبانية اإلنجليزية اللغة في االنترنت علىمجانية  منصةهي  إيمي

 0111 من أكثرب المستخدمينتربط و المجتمع، في التعليم وموارد حقوقك تعرفل بسيطة لغةوتوفر خيارات الهجرة بشكل أمين

     www.immi.org فضة وغير ربحية من قبل المجهزين.خمات قانونية بكلف منختقدم  وكذلك مجانية  قانونية خدمة
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