Vietnamese

Những Vấn đề Nhập cư và PWCS—Thông tin để tránh mối quan tâm của gia đình
Nhiều họ c sinh của Hệ Trường Công Quậ n Prince William và gia đình họ đã bày tỏ mối quan tâm về
những cuộc tranh luận liên tục về chính sách và sự thực thi nhập cư của Hoa Kỳ. Xin lưu ý rằng, mặc dù
cuộc thảo luận chính trị đang diễn ra, những chính sách và quy trình của Học khu vẫn không thay đổi.

Không có lý do gì để sợ rằng Hệ Trường Công Quận Prince William sẽ giảm bớt cam kết về sự an
toàn và yên tâm của tất cả các học sinh, nhân viên, và các thành viên của cộng đồng, bất kể chủng
tộc, màu da hay nguồn gốc quốc gia, hoặc về giáodục tất cả các học sinh, bất kể tình trạng nhập cư
của họ.

•

PWCS vẫn còn cam kết cung cấp một môi trường chào đón, hoà nhập, và giáo dục có chất
lượng cho tất cả mọi người.

•

Như trong quá khứ khi tình trạng pháp lý của cá c học sinh và những gia đình củ a họ là chủ đề cho
việ c lo lắng gia tăng, Trường sẽ tuân theo các chính sách và quy định củ a riêng Hệ Trường cấm
phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia. Điều này phản ánh quyết
định củ a Tò a á n Tối cao năm 1982 cho rằng các trường công phải giá o dụ c tất cả họ c sinh bất kể
tình trạng nhập cư của họ.

•

Chúng tôi không nhận bie� t được bất kỳ nỗ lực nà o bởi Cơ quan Thực thi Nhập cư và Hải quan (ICE)
hoặc các cơ quan thực thi pháp luật địa phương mà vào các hệ trường công đe� bắt giữ hoặc giam
giữ học sinh, phụ huynh hoặc nhân viên, và không có lý do để đợi mong ve� điều đó. ICE đã từ lâu
coi các trường công là "những địa điểm nhạy cảm", nơi các hành động thực thi việ c nhập cư chỉ
nên diễn ra trong các tình huống liên quan đến khủng bố, nguy cơ bạo lực, đe dọa đến an ninh củ a
quốc gia hoặc các nguy cơ cụ the� đặc biệt khác. Chúng tôi kỳ vọng ICE tuân thủ đe� n chính sách
này.

•

Nếu ICE và các cơ quan thực thi pháp luật khác muốn tiếp cận trường học, PWCS sẽ muo� n họ đưa
ra chứng từ, trát ha� u toà , hoặc các biện minh hợp pháp khác, và đe� chờ đợi sự chấp thuận của
PWCS để đảm bảo quyền lợi của cá c họ c sinh và nhân viên của chúng tôi.

Chúng tôi không mong muốn tăng cường thực thi pháp luật liên quan đến việc nhập cư tại
các trường học của chúng tôi.

Như thường lệ, PWCS sẽ bảo vệ quyền hợp pháp của tất cả học sinh và nhân viên trong các
trường của chúng tôi.

PWCS không hỏi về tình trạng nhập cư, và không chia sẻ thông tin học sinh mà không có sự
biện minh pháp lý thích hợp.
PWCS không bao giờ hỏi về tình trạng nhập cư của học sinh và gia đình của họ, vì tình trạng đó
không có gì khác biệt theo cam kết của chúng tôi để giáo dục tất cả học sinh. Ngoài ra, PWCS sẽ
không tiết lộ thông tin/hồ sơ riêng tư củ a học sinh cho các cơ quan thực thi pháp luật mà không có
trát đò i hầu tòa hay các phán quyết pháp luật.

Nếu bạn có thắc mắc về những vấn đề có thể xảy ra liên quan đến tình trạng nhập cư của một thành viên
gia đình, hãy chắc chắn cập nhật thông tin Liên lạc Khẩn cấp của PWCS. Điều này sẽ trợ giúp Hệ Trường
trong tiếp cận những người bạn chỉ định, trong bất kỳ tình huống nào có thể phát sinh.

