GIẢI ĐÁP NHỮNG QUAN TÂM
VỀ VẤN ĐỀ NHẬP CƯ
Những giá trị và niềm tin được Cơ Quan Quản Lý Các Trường Công Albuquerque (APS) chia sẻ là để bảo đảm TẤT
CẢ học sinh đều được tiếp cận. APS nhấn mạnh rằng các trường của chúng ta đều bình đẳng, và học sinh phát
triển mạnh về mặt học thuật, xã hội, cảm xúc, thể chất, và mang tính nhân đạo. Trường học phải là nơi an toàn
mà chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, quốc tịch gốc, và tình trạng nhập cư của một học sinh không tạo thành bất cứ
rào cản nào đối với việc học của em đó. Nhằm hỗ trợ trong nhiệm vụ này, APS tin rằng điều quan trọng là làm rõ
những việc sau đây liên quan đến tình trạng nhập cư và cam kết của chúng ta là bảo vệ học sinh không bị phân
biệt, quấy rối, và ức hiếp.
Cơ Quan Quản Lý Các Trường Công Albuquerque không yêu cầu tình trạng nhập cư của học sinh khi các em
ghi danh.


Các cơ quan quản lý trường công như APS có nghĩa vụ cho học sinh ghi danh nhập học mà không đòi hỏi
tình trạng nhập cư và không hề có sự phân biệt về chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, quốc tịch gốc, hoặc tình
trạng nhập cư.

Tình trạng nhập cư không có giấy tờ hợp pháp sẽ không ảnh hưởng đến việc học của con em mình.


Trẻ em có quyền theo hiến pháp đều được bình đẳng tiếp cận nền giáo dục mà không bị yêu cầu tình
trạng nhập cư hoặc tình trạng của cha mẹ.

Cơ quan quản lý trường học sẽ không chia sẻ tình trạng nhập cư của học sinh với các giới chức nhập cư liên
bang.


APS không yêu cầu tình trạng nhập cư của học sinh khi các em ghi danh. Cho dù APS biết một học sinh
không có đủ giấy tờ về tình trạng nhập cư, thì thông tin đó cũng sẽ KHÔNG được chia sẻ với Sở Di Trú và
Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS).

Cơ Quan Quản Lý Các Trường Công Albuquerque bảo đảm rằng sẽ không có học sinh hay gia đình nào bị phân
biệt, quấy rối, hoặc ức hiếp vì chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, quốc tịch gốc, hay tình trạng nhập cư của mình.


APS tin tưởng sâu sắc vào việc bảo đảm tính công bằng. APS hiện có các chính sách không cho phép phân
biệt, quấy rối, hay ức hiếp đối với học sinh, gia đình, hoặc nhân viên trên cơ sở chủng tộc, sắc tộc, tôn
giáo, quốc tịch gốc, tình trạng nhập cư, và nhiều tầng lớp được bảo vệ khác.

Tôi nên làm gì nếu cảm thấy như mình đã là nạn nhân của việc phân biệt, quấy rối, hay ức hiếp?




Xin báo cáo ngay việc đối xử đó với hiệu trưởng, cố vấn, giáo viên, hoặc nhân viên phù hợp khác của nhà
trường. APS tiếp nhận những khiếu nại này một cách rất nghiêm túc nhằm bảo đảm rằng các trường APS
vẫn tiếp tục là nơi an toàn cho tất cả học sinh.
Nhấp chuột vào đây để xem Chính Sách Về Nạn Phân Biệt và Quấy Rối Của APS.



Nhấp chuột vào đây để xem Chỉ Thị Theo Thủ Tục Nhằm Ngăn Ngừa Nạn Ức Hiếp và Ức Hiếp Trên Mạng
của APS.

Đừng làm nạn nhân của công chứng viên lừa đảo!


“Notarios” hay công chứng viên không được phép hành nghề luật. Hãy nhớ, chỉ có luật sư về nhập cư và
Đại Diện Được Chính Thức Công Nhận Của B.I.A. mới có thể giúp những người có liên quan đến các
trường hợp nhập cư.

Nguồn trợ giúp nào hiện hữu cho người nhập cư có thu nhập thấp được hỗ trợ pháp lý?
 Trung tâm Luật Nhập Cư New Mexico (NMILC) có những giờ tư vấn qua điện thoại vào các ngày thứ Sáu,
từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều để nói chuyện với luật sư bằng điện thoại miễn phí tại số (505) 247-1023.
NMILC cũng có những giờ tiếp xúc hàng tuần cho những ai muốn tìm hiểu về DACA, nhập tịch, hoặc làm
lại thẻ xanh từ 1 đến 5 giờ chiều tại El CENTRO de Igualdad y Derechos/Encuentro (714 4th St SW). Mọi
người cũng có thể gặp bên ngoài với luật sư riêng.
DACA là gì?


DACA là một chương trình do Tổng Thống Obama thiết lập hồi tháng Sáu năm 2012 nhằm tạm thời bảo
vệ khỏi bị trục xuất, còn gọi là “hoãn hành động,” đối với người trẻ tuổi nhập cư vào Hoa Kỳ không có
giấy tờ hợp pháp trước tuổi 16, đã cư ngụ ở Hoa Kỳ từ ngày 15 tháng Sáu năm 2007, và đáp ứng những
yêu cầu khác. DACA bảo vệ tạm thời hai năm cho những học sinh nhập cư khỏi bị trục xuất cũng như
được cấp giấy phép làm việc. Vì đó là một hành động hành pháp (khác với đạo luật hay quy định luật
pháp) nên Tổng Thống Trump có thể sửa đổi hoặc hủy bỏ. Trước khi nộp đơn xin hoặc đổi mới DACA,
quý vị nên xin tư vấn với luật sư.

