
NUSD ਸੇਫ਼ ਹੇਵਨ ਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 
ਇਹ ਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ NUSD ਸੇਫ਼ ਹੇਵਨ ਸੰਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ 
ਹੈ। 
 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਧਕਾਰ 
 
ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਿਕਹੜੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ? 

6 ਤ� 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ 
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ� � ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। (ਿਸਿਖਆ ਕੋਡ § 48200.) 
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨ�  ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ ਤਕ 
ਪਹੰੁਚ ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ� ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਜ� ਨਹ�। ( Plyler v. Doe, 457 
U.S. 202 (1982).) ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਭੇਦਭਾਵ, ਪਰੇ�ਾਨੀ, ਧੱਕੇ�ਾਹੀ, ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਤ� ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਪਬਿਲਕ 
ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। (ਿਸਿਖਆ ਕੋਡ §§ 220, 234  ਅਤੇ ਹੋਰ। ) 

 

ਸਕੂਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਕਹੜੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ? 
ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਜ� ਕਨੰੂਨੀ ਦਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ, ਿਸਵਾਏ ਿਕ 
ਗੈਰ-ਪ�ਵਾਸੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇੱਕ F-1 ਜ� M-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਿਸਿਖਅਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ 
ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਰਹਾਇ� ਦਾ ਸਬੂਤ, ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕਨੰੂਨੀ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ  ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਜ� ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ� ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪ�ਾਵਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� 
ਹੰੁਦੀ। (ਿਸਿਖਆ ਕੋਡ § 48204.1.) ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇ�ਨ (CDE) ਰਾਜ ਦੇ ਇਮੀਗ��ਟ ਅਤੇ 
ਇੰਗਿਲ� ਿਸੱਿਖਅਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਐਕਟ ਦੇ ਟਾਈਟਲ 
III ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲ� ਗੀਟਯੂਿਡਨਲ ਪਯੁਿਪਲ ਅਚੀਵਮ�ਟ ਡਾਟਾ ਿਸਸਟਮ ( CALPADS) 
ਰਾਹ� ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਦੇ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲੀ ਿਜਿਲ�ਆਂ ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਿਸਿਖਆ ਕੋਡ § 
60900.)  

 

ਬਾਲਗ ਿਵੱਿਦਆ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸ� ਿਕਹੜੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹ�? 
ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ� ਿਵਚ, ਸਕੂਲੀ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਗ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਨ� � ਕਾ�ਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅਦਾਲਤ� ਸਿਥਤ ਹਨ, �ਿਹਰ ਜ� ਸਕੂਲ� ਦੀ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਸੁਪਿਰਨਟੇਨਡ�ਟ 
ਨੰੂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ� � ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨ�  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਬਣਨ ਦੇ ਉਨ� � ਦੇ 
ਇਰਾਦੇ ਨੰੂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� ਨ� ਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇ�ਨ ਲਈ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। (ਿਸਿਖਆ ਕੋਡ ਸੈਕ�ਨ § 52550.) 
ਸੁਪਿਰਨਟੇਨਡ�ਟ ਜ� ਨਾਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਫੇਰ ਇਨ� � ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਨ� ਿਟਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਗਵਰਿਨੰਗ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਖਾਸ 
ਹਾਲਾਤ� ਅਧੀਨ ਿਸਟੀਜ਼ਨਿ�ਪ ਿਵੱਚ ਕਲਾਸ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। (ਿਸਿਖਆ ਕੋਡ §§ 52551  ਅਤੇ ਹੋਰ। )) 

 

ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਡੇਟਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਿਰਕਾਰਡ ਐਕਟ (PRA) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਿਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੀ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹ�? 

ਫੈਿਮਲੀ ਐਜੂਕੇ�ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਐਡਂ ਪ�ਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ ( FERPA) PRA ਦੀ ਥ� ਲ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲੀ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। (20 
U.S.C. §1232g; 34 CFR § ਭਾਗ 99.) ਈਮੇਲ�, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ� ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 
ਿਰਕਾਰਡ� ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤ� ਮੁਕਤ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਕਾਰਡ�, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਈਮੇਲ� ਅਤੇ ਸੰਚਤ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ� �ਾਮਲ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੁਲਾਸੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਹਨ ਜ� 
ਸੰਪਾਦਨ (ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ 
 
ਸਾਨੰੂ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮ�ਟ ( ICE) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?  

ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਹੱਦ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ   ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਕ�ਪਸ ਤੱਕ 
ਪਹੰੁਚ ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਿਸਿਖਆ ਕੋਡ §§ 32212, 35160.) ਅਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ICE ਜ� ਹੋਰ 
ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਿਰਆਂ ਨ�  ਸਕੂਲ ਦੇ ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਸਬੰਧੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਤ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕ�ਪਸ 



ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਿਕ�ਆਵ�ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਹਨ� ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ: (1) ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਿਕ ਏਜੰਟ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ; (2) ਿਕ ਏਜੰਟ ਜਾਇਜ਼ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਦੇ 
ਿਬਆਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ (3) ਸਾਈਟ ਪ�ਬੰਧਕ ਜ� ਸੁਪਿਰੰਟ�ਡ�ਟ ਤ� ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੰੁਚ 
ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਜ� ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ। 

 

ਸਕੂਲੀ ਿਜ਼ਲੇ ਿਜਹੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਮੀਗ��ਟ, ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ (ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ F-1 ਜ� M-1 ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹਨ) ਨੰੂ ICE ਦੇ 
"ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ" ("SEVP") ਰਾਹ� ਆਪਣੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ SEVP ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਦੇ ਕੁਝ ਿਰਕਾਰਡ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। (8 CFR § 214.3(g) ਅਤੇ (h)(3)(iv).) ਹਾਲ�ਿਕ, SEVP ਨੰੂ ਿਬਨ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ 
�ੁਬਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੈ। 
 

ਕੀ ਸਾਨੰੂ ICE, ਪੁਿਲਸ ਜ� ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਦੇਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਿਸਰਫ ਉਦ� ਹੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ 
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਜ� FERPA ਜ� ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਕਾਨੰੂਨ� ਜ� ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ। (8 U.S.C. § 1225; 34 CFR § 
99.31(a) (9)(i); ਿਸਿਖਆ 
ਕੋਡ §§ 49076, 49077.) ਹਾਲ�ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�  ਮਾਤਾ ਜ� ਿਪਤਾ ਜ� ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ�  ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ  ਤ� ਿਕ ਮਾਪੇ ਜ� ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣ, 
ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜ� ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਕਸੇ ਫੈਡਰਲ ਿਜਊਰੀ ਜ�ਚ ਜ� ਕਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦੇ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ� 
ਘਰੇਲੂ ਜ� ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। (34 CFR § 99.31(a)(9)(ii); ਿਸਿਖਆ 
ਕੋਡ § 49077.) 

 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਟਰੀਔਇਟ ਐਕਟ ਨ�  FERPA ਿਵੱਚ �ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਜ�ਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ 
ਜੁਡੀ�ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਰਾਹ� ਸੰਘੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜ� ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੰੂ ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡ� ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। (20 U.S.C. § 1232g(j).) 

 

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ 
 
ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਭਾਵ� ਉਹਨ� ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਸਿਥਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਕ� ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਨੰੂਨੀ ਿਰਹਾਇ� ਦਾ ਸਬੂਤ ਇੱਕ ਮੱੁਢਲੀ 
ਪੂਰਤੀ ਨਹ� ਹੈ। 

 

ਕੀ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਫੰਗਰ ਿਪ�ੰ ਿਟੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ? 
ਨ� ਟੋਮਸ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਨੰੂ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਲਈ ਿਫੰਗਰ ਿਪ�ੰ ਿਟੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਫੰਗਰ ਿਪ�ੰ ਿਟੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮਕਸਦ  ਗੁਪਤ ਹੈ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ 
ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਿਸਰਫ਼ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ  ਹੈ (ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਵੈਸੇਵਕ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸੈਕਸ 
ਜ� ਨ�ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਦੋ�ੀ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ)। ( ਬੋਰਡ ਨੀਤੀ 1240: ਸਮਾਜਕ ਸਬੰਧ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ) 

 

ਜੇ ਿਕਸੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਕੀ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ 
ICE ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸ�ਪ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

ਨਹ�। ਸਕੂਲੀ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ICE ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਨ� � ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ 
ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਕਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਿਰ�ਤੇਦਾਰ� ਜ� 
ਦੋਸਤ� ਨਾਲ ਅਗਾ� ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਿਰਤ 
ਕੇਅਰਿਗਵਰ  ਜ� ਬਾਲਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲੀ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਜਮ�� 
ਕਰਾਏ ਗਏ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪ�ਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

 

ਸੈ�ਕਚੂਰੀ/ਸੇਫ਼ ਹੇਵਨ ਿਜ਼ਲ�ਾ 
 
"ਸੇਫ਼ ਹੇਵਨ ਿਜ਼ਲ�ਾ" ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਕਨੰੂਨੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਨੰੂ "ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪਨਾਹ" ਵਜ� ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਕਨੰੂਨ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜ� ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ 
ਗੈਰ ਦਸਤਵੇ�ੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਿਕਨ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� 
ਵਸਨੀਕ�/ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨੰੂਨੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਿਕ�ਤ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਿਤਆਰੀ ਹੱਦ ਦਾ 

https://nusd-dlishdesign.netdna-ssl.com/content/uploads/2015/05/1240-BPAR-Volunteer-Assistance.pdf


ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਅਫਸਰ� ਦੇ ਸਕੂਲ� ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਲਈ ਉਿਚਤ ਸੀਮਾਵ� ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜ� ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇ�ਨ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ। 

 

ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਨ�  ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪਨਾਹ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਕੀ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡ� ਨੰੂ ਗੁਆ ਦੇਣ ਦੇ ਖਤਰੇ 
'ਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਿਗਆਤ ਹੈ ਿਕ �ਰਨਾਰਥੀ ਜ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪਨਾਹ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਫੈਡਰਲ 
ਫੰਡ� ਨੰੂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਰਾ�ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨ�  ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਿਹੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ 
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ �ਰਨਾਰਥੀ ਜ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪਨਾਹ ਵਾਲੇ �ਿਹਰ� ਨੰੂ ਸੰਘੀ ਫੰਿਡੰਗ ਨੰੂ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ, 
ਲੇਿਕਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� ਤੇ ਇਹ ਅਿਗਆਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਜ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ �ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ� 
ਲਈ ਫੰਡ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਜ� ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

 

ਸੈ�ਕਚੂਰੀ/ਸੇਫ਼ ਹੇਵਨ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਾਿਰਵਾਰਕ ਸੰਸਾਧਨ 
 
ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਸਾਧਨ 
ਵੈ�ਬਸਾਈਟ�  
http://unitedwedream.org/end  

http://weareheretostay.org/ 

http://fairimmigration.org/ 

https://www.womenstepforward.org/ 

https://webelongtogether.org/ 

ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਜਾਣੋ ਕਾਰਡ 
http://unitedwedream.org/end  

 
 

ਇਹ ਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਹੈ। ਅਸ� ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵ�ੇ� ਤੱਥ� ਅਤੇ 
ਸਿਥਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਕਵ� ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। 
 

 
ACSA ਤ� ਫੇਗਨ ਫ�ੀਡਮੈਨ ਅਤੇ ਫੁਲਫ�ੋਸਟ, ਿਸੱਿਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਵ�ੇ� ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਮੇ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ। 

http://fairimmigration.org/
http://www.scusd.edu/safe-haven-district
http://unitedwedream.org/end
http://weareheretostay.org/
http://unitedwedream.org/
https://www.womenstepforward.org/
https://webelongtogether.org/

