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ਪ੍ਿਸਤਾਵ ਨੰ. 17-04
ਇਸ ਸਬੰ ਧ ਡਵਿੱ ਚ: ਇਿੱਕ ਸੇਫ਼ ਹੈਵਨ ਸਕੂਲ ਡਿਲਹੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ
ਹੇਠਾਂ ਲਿਲਿਆ ਪ੍ਿਸਤਾਵ, ਨਾਟੋਮਾਸ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਿ ਲਡਸਲਟਿਕਟ (NATOMAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT) ਦੇ
ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱ ਸਟੀਜ਼ (Board of Trustees) ਦੁਆਰਾ 8 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਨਯਲਮਤ ਮੀਲਟੂੰ ਗ ਲਵੱ ਚ ਮੌਲਿਕ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਿ ਲਵਧੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਸੀ:
ਬੀ. ਟੇਰੀ ਬਰਨਜ਼

_____________________

ਸਕਾਟ ਡੋਲਸਕ

_____________________

ਮੀਕਾਹ ਗਿਾਂਟ

_____________________

ਸੂਸਨ ਹੇਰੇਡੀਆ

_____________________

ਲਿਸਾ ਕਾਪਿਾਨ

_____________________

ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਲਗਆ:
_____________________
ਿੀਸਾ ਕਾਪਿਾਨ, ਪਿਧਾਨ
ਤਸਦੀਕ:
_____________________
ਮੀਕਾਹ ਗਿਾਂਟ, ਕਿਰਕ

ਜਦਡਕ, ਕਾਨੂੂੰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਾਰੇ ਲਵਲਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਿ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਿ ਲਵੱ ਚ ਭਾਗ ਿੈ ਣ ਅਤੇ
ਬਰਾਬਰ ਲਸੱ ਲਿਅਕ ਅਤੇ ਪਿੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੂੰ, ਲਵਲਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੂੰ ਦਰਭ ਦੇ ਲਬਨਾਂ
ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਧਕਾਰ ਹੈ (ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ 5111.1: ਲਵਲਦਆਰਥੀ, ਦਾਿਿਾ);
ਜਦਡਕ, ਗਵਰਲਨੂੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਲਵਜ਼ਨ ਕਲਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, “ਕਾਿਜ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਿਈ ਲਤਆਰ, ਉਤਪਾਦਕ, ਲਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ
ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਵੈਸ਼ਲਵਕ ਨਾਗਲਰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਲਵੱ ਚ ਐਨ ਯੂ ਐਸ ਡੀ (NUSD) ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਵਲਦਆਰਥੀ ਗਿੈਜੁਏਟ
ਹੋਣ,” (ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ 000: ਲਵਜ਼ਨ) ਅਤੇ ਗਵਰਲਨੂੰਗ ਬੋਰਡ ਇਸ ਗੱ ਿ ਨੂੂੰ ਪੱ ਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਕ ਇਹ ਲਵਜ਼ਨ ਲਵਲਦਆਰਥੀ
ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਦਰਜ਼ੇ, ਜਾਤੀਅਤਾ, ਨਸਿ, ਧਰਮ, ਲਿੂੰਗਕ ਝੁਕਾਅ, ਯੋਗਤਾ, ਲਿੂੰਗ ਅਤੇ ਲਿੂੰਗਕ ਪਛਾਣ, ਸਮਾਲਜਕ-ਆਰਲਥਕ
ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਲਵਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਦਰਭ ਦੇ ਲਬਨਾਂ ਹੈ;

ਜਦਡਕ, ਲਜਸ ਤਰਹਾਂ ਲਕ 6 ਦਸੂੰ ਬਰ, 2016 ਦੇ ਲਦ ਲਨਊਯਾਰਕ ਟਾਇਮਸ (The New York Times) ਦੁਆਰਾ
ਦੱ ਲਸਆ ਲਗਆ ਹੈ, ਨਾਟੋਮਾਸ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਿ ਲਜ਼ਿਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਵੱ ਚ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਸੈਕਰੋਮੈਂਟੋ ਕਾਊਂਟੀ ਲਵੱ ਚ ਪਲਹਿੇ ਨੂੰਬਰ ‘ਤੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਲਜ਼ਆਦਾ ਲਵਲਭੂੰ ਨਤਾ ਵਾਿੇ ਸਕੂਿ ਲਜ਼ਿਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਲਵੱ ਚ ਦਰਜ਼ਾਬੂੰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਲਜਸ ਤਰਹਾਂ ਲਕ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਣੀ ਲਵੱ ਚ
ਦਰਸਾਇਆ ਲਗਆ ਹੈ;

ਜਦਡਕ, ਗਵਰਲਨੂੰਗ ਬੋਰਡ, ਸਾਡੇ ਲਵਲਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਵਲਭੂੰ ਨਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ
ਲਜ਼ਿਹੇ ਲਵੱ ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਗਈ ਗਲਹਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਲਭਆਚਾਰਕ ਅਸਾਲਸਆਂ ਨੂੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਿਾਂ ਲਵੱ ਚ ਸਾਰੇ
ਮਾਲਪਆਂ ਅਤੇ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਿੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ
0410: ਲਡਸਲਟਿਕਟ ਦੇ ਪਿੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਲਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਲਵਤਕਰਾ);
ਜਦਡਕ, ਲਕਉਂਲਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਟੀਕ ਅੂੰ ਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲਕ ਸਾਡੇ ਲਜ਼ਿਹੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਿਾਂ ਦੇ ਲਵੱ ਚ ਲਕੂੰ ਨੇ ਬੱ ਚੇ
ਲਰਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾਿਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਲਜ਼ਿਹੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਬੱ ਚੇ ਘਰ ਲਵੱ ਚ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਲਰਵਾਰ ਲਜਨਹਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਸਾਡੇ ਲਜ਼ਿਹੇ ਲਵੱ ਚ ਦਾਿਿ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਮੂਿ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ;
ਜਦਡਕ, ਹਾਿ ਲਵੱ ਚ ਹੀ, ਲਵਲਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਲਪਤਾ ਨੇ ਲਵਲਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ
ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਨਰਧਾਰਣ ਿਈ ਲਜ਼ਿਹੇ ਦੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਲਵੱ ਚ ਦਾਿਿ ਹੋਣ ਸਬੂੰ ਧੀ ਆਲਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਇਮੀਗਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ
(ਆਈ ਸੀ ਈ) (Office of Immigration and Customs Enforcement, ICE) ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਲਵੱ ਚ ਡਰ,
ਲਚੂੰ ਤਾ ਅਤੇ ਦੁਲਵਧਾ ਦਾ ਪਿਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਏਜੂੰ ਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਿਾਂ ਦੇ ਲਵੱ ਚ ਲਵਘਨ
ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ;
ਜਦਡਕ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਾਇਰ ਬਨਾਮ ਡੋਇ (1982) ਦੇ ਲਵੱ ਚ ਇਹ ਦੱ ਸਲਦਆਂ ਲਕ
ਬੱ ਲਚਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸੀ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਜ਼ੋਰ ਚੱ ਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਿੁਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਿੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੂੰ ਨੋਟ ਕਰਲਦਆਂ ਅਤੇ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਲਿਆ ਅਲਧਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਨੋਟ ਕਰਲਦਆਂ ਲਕਹਾ ਹੈ ਲਕ ਲਕਸੇ ਵੀ

ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਿ ਲਜ਼ਿਹੇ ਕੋਿ ਬੱ ਲਚਆਂ ਨੂੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਸੱ ਲਿਆ ਤੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦਡਕ, ਆਈ ਸੀ ਈ (ICE) ਦੀ 2011 ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਕਲਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਲਕ ਇਹ ਲਕਸੇ ਵੀ ਸੂੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਿ ਸਥਾਨ, ਲਜਸ
ਲਵੱ ਚ ਸਕੂਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ, ਲਵਿੇ ਿਾਸ ਸੂੰ ਘੀ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਲਧਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਿਾਸ ਮੂੰ ਜ਼ੂਰੀ ਿਏ ਲਬਨਾਂ; ਜਦੋਂ
ਤੱ ਕ ਲਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਮੀਗਿੇਸ਼ਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗਤੀਲਵਧੀ ਨੂੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿਾਏਗੀ;
ਜਦਡਕ, “ਗਵਰਲਨੂੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੂੰ ਸਕੂਿ ਦਾ ਸੁਰੱਲਿਅਤ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਿ ਬਣਾਈ ਰੱ ਿਣ ਅਤੇ ਉਹ ਲਵਲਦਆਰਥੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਲਕ ਲਵਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਿਾਈ ਅਤੇ ਅਕਾਦਲਮਕ ਪਿਾਪਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਿਣ ਿਈ
ਹਰ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” (ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ 5000: ਲਵਲਦਆਰਥੀ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਭੂਲਮਕਾਵਾਂ) ਜੋ ਲਕ ਗਵਰਲਨੂੰਗ
ਬੋਰਡ ਦੇ ਟੀਚੇ ਜੋ ਕਲਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, “ਲਸੱ ਲਿਆ ਦੇ ਸੁਰੱਲਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤੀ ਮਾਹੌਿ ਨੂੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲਜੱ ਥੇ ਲਵਲਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ
ਸਕੂਿਾਂ ਲਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ” ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸਮਰਲਥਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਬੋਰਡ ਪਾਿਸੀ 0200; ਬੋਰਡ ਦੇ
ਟੀਚੇ); ਅਤੇ
ਹੁਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਿਸਤਾਵ ਹੈ: ਲਕ ਗਵਰਲਨੂੰਗ ਬੋਰਡ ਇਸ ਿਈ ਲਕ ਇਸਦੀ ਹਰੇਕ ਲਜ਼ਿਹੇ ਸਾਇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲਵਲਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਿਈ ਸੁਰੱਲਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਿਈ ਆਪਣੀ ਪਿਤੀਬੱ ਧਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਲਨਰਧਾਰਤ ਅਲਧਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਲਰਤ ਸੂੰ ਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੂੰ ਗਠਨ ਜੋ ਇਮੀਗਿੇਸ਼ਨ
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਦਰਜੇ ਨਾਿ ਸਬੂੰ ਧਤ
ਲਵਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਿਈ ਸੂੰ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਿ ਭਾਈਵਾਿੀ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਿੱ ਗੇ ਇਹ ਪ੍ਿਸਤਾਵ ਹੈ: ਜਨਤਕ ਲਸੱ ਲਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਿਈ, ਲਵਲਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪਲਰਵਾਰ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ
ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੂੰ ਦਰਭ ਤੋਂ ਲਬਨਾਂ, ਿਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਿੇ ਲਕਸੇ ਸੂੰ ਘੀ, ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੂੰਨ ਜਾਂ ਲਨਯਮ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਲਧਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ
ਅਦਾਿਤ ਦੇ ਲਨਰਣੇ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵੱ ਚ, ਲਜ਼ਿਹੇ ਨੂੂੰ ਹੇਠ ਲਿਿੇ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
1.

ਲਕਉਂਲਕ ਇਹ ਲਜ਼ਿਹੇ ਦੀ ਆਮ ਨੀਤੀ ਹੈ ਲਕ ਲਕਸੇ ਲਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੂੰ ਸਥਾ ਨੂੂੰ ਲਕਸੇ ਸਕੂਿ ਦੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਲਵੱ ਚ ਦਾਿਿ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਲਵਲਜ਼ਟ ਦੇ ਨਾਿ ਲਸੱ ਲਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਿ ਲਵੱ ਚ ਲਵਘਨ ਪਵੇਗਾ, ਆਈ ਸੀ ਈ (ICE) ਜਾਂ
ਸੂੰ ਘੀ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ/ਇਮੀਗਿੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਨੂੂੰ ਿਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਿੀਆਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਕਸੇ ਸਕੂਿ ਦੀ ਸੂੰ ਪਤੀ
ਲਵੱ ਚ ਲਵਲਜ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਕਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੂੰ ਸਮੀਲਿਆ ਦੇ ਿਈ ਅੱ ਗੇ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਲਨਰਧਾਰਤ ਅਲਧਕਾਰੀ ਕੋਿ
ਭੇਜ ਲਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ, ਲਜ਼ਿਹੇ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸਿਾਹਕਾਰ ਨਾਿ ਸਿਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ
ਅੂੰ ਦਰ, ਲਵਲਦਆਰਥੀਆਂ, ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਿੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਿਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

2.

ਆਈ ਸੀ ਈ (ICE) ਜਾਂ ਸੂੰ ਘੀ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ/ ਅਪਿਵਾਸ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਨੂੂੰ ਿਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਿੀਆਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸਮੀਲਿਆ ਦੇ ਿਈ ਅੱ ਗੇ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ
ਜਾਂ ਲਨਰਧਾਰਤ ਅਲਧਕਾਰੀ ਕੋਿ ਭੇਜ ਲਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ, ਲਜ਼ਿਹੇ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸਿਾਹਕਾਰ ਨਾਿ ਸਿਾਹ
ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

3.

ਜੇ ਆਈ ਸੀ ਈ (ICE) ਜਾਂ ਸੂੰ ਘੀ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ/ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਬਨਾਂ ਦੱ ਸੇ ਲਵਲਦਆਰਥੀ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛਲਗੱ ਛ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਉਸਨੂੂੰ ਲਹਰਾਸਤ ਲਵੱ ਚ ਿੈ ਣ ਿਈ ਸਕੂਿ ਦੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਲਵੱ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕੂਿ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਸਕੀ ਅਮਿਾ ਤੁਰੂੰਤ
ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਲਨਰਧਾਰਤ ਅਲਧਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਸੂਲਚਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ, ਲਜ਼ਿਹੇ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸਿਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨਾਿ ਸਿਾਹ
ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਲਵਲਦਆਰਥੀ(ਆਂ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

4.

ਲਜ਼ਿਹੇ ਦਾ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸਿਾਹਕਾਰ, ਅਤੇ ਲਜਸ ਤਰਹਾਂ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਲਜ਼ਿਹੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸੂੰ ਘੀ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੋਗਰਾਮਾਂ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਡੈਫ਼ਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਚਾਇਿਡਹੁੱ ਡ
ਅਰਾਇਵਿਜ਼ (ਡੀ ਏ ਸੀ ਏ) (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) ਲਵਚਿੇ ਬਦਿਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵਾਂ
ਦੀ ਸਮੀਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗਿੇਸ਼ਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਲਵੱ ਚ ਪਛਾਣਨਯੋਗ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਣ ਜਾਂ ਭੂੰ ਡਾਰਨ ਦੇ ਲਵਲਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਿੇ
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਿਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰੇਗਾ।

5.

ਲਜ਼ਿਹੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੇ ਤਰਕਸੂੰ ਗਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਲਕ ਸਕੂਿ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਿੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪਿੋਵਾਈਡਰ ਲਜਨਹਾਂ ਦੀ ਬੱ ਚੇ, ਪਲਰਵਾਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਿ ਸਬੂੰ ਧਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱ ਥੇ ਦੱ ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਅਿੱ ਗੇ ਇਹ ਪ੍ਿਸਤਾਵ ਹੈ: ਲਕ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਲਨਰਧਾਰਤ ਅਲਧਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਅਲਧਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਿ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ

ਸਕੂਿ ਅਤੇ ਲਜ਼ਿਹੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਿੇ ਨੂੂੰ ਸਾਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਵੱ ਚ ਸਿਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਲਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਸਿਿਾਈਆਂ ਦੇ
ਨਾਿ, ਇਸ ਲਨਰਣੇ ਨੂੂੰ ਲਕਸ ਤਰਹਾਂ ਿਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਬੂੰ ਧੀ ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਅਤੇ ਿੋ ੜੀਂਦੀ ਲਸਿਿਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਲਜ਼ਿਹੇ ਲਵੱ ਚ
ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਹੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਿਈ ਮਾਤਾ ਲਪਤਾ/ਸਰਪਿਸਤ ਇਸ ਪਿਸਤਾਵ ਨੂੂੰ ਵੱ ਿ-ਵੱ ਿ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਵੱ ਚ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਗੇ;
ਅਿੱ ਗੇ ਇਹ ਪ੍ਿਸਤਾਵ ਹੈ: ਲਕ ਲਜਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਲਨਰਣੇ ਨੂੂੰ ਿਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਲਨਰਧਾਰਤ ਅਲਧਕਾਰੀ
ਨੂੂੰ ਇਸ ਸਬੂੰ ਧੀ ਟਰੱ ਸਟੀਆਂ ਨੂੂੰ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਲਤਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ;
ਅਿੱ ਗੇ ਇਹ ਪ੍ਿਸਤਾਵ ਹੈ: ਲਕ ਗਵਰਲਨੂੰਗ ਬੋਰਡ, ਸੁਪਰੀਟੈਂਡਟ
ੈਂ ਜਾਂ ਲਨਰਧਾਰਤ ਅਲਧਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਇਸ ਲਨਰਣੇ ਦੀਆਂ
ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੂੰ ਲਨਰਣੇ ਦੇ ਿਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਦੇ ਤੀਹ (30) ਲਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਵੂੰ ਡਣ ਿਈ, ਢੁੱ ਕਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ

ਕਰਵਾਉਣ ਿਈ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਿ ਲਟਕਾਲਣਆਂ ਨੂੂੰ ਦੇਣ ਿਈ (ਲਜਨਹਾਂ ਲਵੱ ਚ ਲਜ਼ਿਹੇ-ਅਲਧਲਕਿਤ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਿ ਲਟਕਾਣੇ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ),
ਅਤੇ ਲਜ਼ਿਹੇ ਦੀ ਡੀ ਈ ਐਿ ਏ ਸੀ (DELAC) ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਇਟ ਈ ਐਿ ਏ ਸੀ (Site ELAC) ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੂੰ ਦੇਣ ਿਈ
ਲਹਦਾਇਤ ਲਦੂੰ ਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਅਿੀਰ ਲਵੱ ਚ
ਅਿੱ ਗੇ ਇਹ ਪ੍ਿਸਤਾਵ ਹੈ: ਲਕ ਗਵਰਲਨੂੰਗ ਬੋਰਡ, ਇਮੀਗਿੇਸ਼ਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਪਰਵਾਸੀ ਦਰਜੇ ਨਾਿ ਸਬੂੰ ਧਤ ਲਵਤਕਰੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲਵਲਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਿਈ ਸੁਰੱਲਿਅਤ ਸਵਰਗ ਵੱ ਜੋਂ ਸੇਵਾ
ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਨਾਟੋਮਾਸ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਿ ਲਡਸਲਟਿਕਟ ਸਾਰੇ ਲਵਲਦਆਰਥੀਆਂ ਿਈ ਸੁਰੱਲਿਅਤ ਅਕਾਦਲਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਲਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਤੀਬੱ ਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

