សំណរួ សួរញឹកញាប់ និងប្បភពធនធានននសង្កាត់ជាទីផ្ល
ដ ជ
់ ប្រកននសង្កាត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍
រៅកនុងសង្កាត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ រយើងខ្ុ ំរៅពីរប្ោយចំ ឧបតថរភគំប្ទសិសសសាលារបស់រយើង រ ោះជាពួករេមានកំរណើតរៅ
ទីណាក៏រោយ ឬឧបស័េគនានាដដលពួករេបានឆ្លងផ្ុត រដើរបីឱ្យបានដល់ទីរនោះក៏រោយ។ រយើងខ្ុ ំប្សឡាញ់ដែរកាោរពារវបបធរ៍ខុ
សៗដ៏រប្រើនដដលមានរៅកនុងសង្កាត់របស់រយើង រ

ើយក៏ដូរគនដដរ រយើងខ្ុ ំយករិតដទុកោក់រលើអនកររៀនភាសាអង់រេលស ដដល

មានសាវតា និងរសរកដីប្តូវោរខុសៗគន។ រយើងខ្ុ ំខិតខំប្បឹងដប្បងរធវើអវីប្េប់យ
៉ា ងដដលអាររធវើបាន រដើរបីរធវើយ
៉ា ងណាឱ្យសិសស
សាលារបស់រយើងមានសុវតថិភាពរៅឯសាលាររៀន រិនេិតអំពីឋានៈអរនាដប្បរវសន៍របស់ពួករេរឡើយ រោយមាន ដំរណាោះ
ប្សាយពីសង្កាត់ជាទីផ្ដល់ជប្រក របស់រយើងខ្ុ ំ ដដលបានររៀបរំទុកជារប្សរតាំងដតពីឆ្នំ 2008 រកររលោះ បានបនដ អនុវតដជាែមី
ជារួយនឹងដំរណាោះប្សាយពីទីប្កុងផ្ដល់ជប្រក រៅអូកឡិនដ៍ នាដខវិរិោ
ឆ ឆ្នំ 2017។
កនុងនារជាទីប្កុងផ្ដល់ជប្រក សង្កាត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ រិនរសន ើសុំ ឬប្តូវោរឱ្យបង្កាញឋានៈអរនាដប្បរវសន៍ប្សបរាប់រនាោះរទ
រ

ើយថាព័ត៌មានណារួយដបបរនោះ ក៏រិនប្តូវបានប្បរូលរោយសាលាររៀននានាដដរ។ សំណួរសួរញឹកញាប់ ំងរនោះ េឺជា

ររធោបាយទុកផ្ដល់ព័ត៌មាន និងអនុសាសន៍នានា កនុងោរផ្ដល់ដំណឹងជូនដល់ប្បជាស

េរន៍របស់រយើងប៉ាុរណាណោះ។ សំណួរ ំង

រនោះអត់បរងាត
ើ ឬមានដំបនា
ូ ម នជាក់ដសដ ងតារផ្លវូ រាប់រទ។ រាប់អរនាដប្បរវសន៍ េឺមានភាពសមុ កសា
ម ញណាស់ រ

ើយរយើងខ្ុ ំជំរុញឱ្យ

រនុសសមានក់ៗជួបពិរប្គោះគនជារួយនឹងររធាវីអរនាដប្បរវសន៍ សំរាប់បញ្ហាណារួយដដលប្តូវនឹងសា
ថ នភាពរបស់ពួករេមានក់ៗ។ សូ
ររើលប្បភពធនធានខាង សំរាប់ទីកដនលងផ្ដល់ទីប្បឹការាប់ដដលនឹងមានរបើកជូននារពលខាងរុខៗរនោះ រៅកនុងទីប្កុងអូកឡិនដ៍។

សំណួរសួរញឹកញាប់
●

រតើនរណាខល ោះជាសិសសសាលាដដលមានឋានៈជាជនភាសខលួ ន ររៀនរៅកនុងសង្កាត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍?

●

រតើរំណាត់ោរប្បតិបតដិរលើជនអរនាដប្បរវសន៍កុនងរពលបរចុបបននរនោះ ប៉ាោះពាល់ររបៀបណាខល ោះ រៅរលើសិសសសាលា និងប្កុរ
ប្េួសារដដលមានឋានៈជាជនភាសខលួ ន រៅកនុងសង្កាត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍?

●

រតើអនកមានសិទធិប្ជករោន រ

ើយនិងអន កដសវ ងរកសិទធិប្ជករោន នឹងប្តូវប៉ាោះពាល់យ
៉ា ងណាដដរ?

●

រតើកុមារដដលពុំមានឯកសារប្សបរាប់ អារបនដរូលររៀនរៅកនុងអូកឡិនដ៍រទៀតបានដដររទ?

●

រតើខុ្ ំអាររធវើអវីរៅ រដើរបីជួយសប្រួលដល់សា
ថ នភាពរបស់ខុ្ ំ?

●

ខ្ុ ំមានប័ណណ DACA។ រតើខុ្ ំប្តូវរធវើយ
៉ា ងណាដដរ?

●

ខ្ុ ំបានររញរកពីទឹកដីទវីបអារិោំងកណា
ដ លកនុងរយៈរពល 3 ឆ្នំរុន រ

ើយប្តូវបានជាប់កុនងបណដឹងបរណដញររញពីប្បរទ

ស។ រតើោររបាោះរឆ្នតរប្ជើសររីស Trump ជាប្បធានាធិបតី មានន័យដូរររដររំរពាោះរូបខ្ុ ំ?
●

ខ្ុ ំមានឋានៈជាជនអរនាដប្បរវសន៍ប្សបរាប់ ប៉ាុដនដពុំដរនជាពលរដឋអារររិោំងរទ។ រតើខុ្ ំប្តូវប្ពួយបាររភអំពីបទបរណដញ
ររញពីប្បរទសដដរឬរទ?

●

រតើសង្កាត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍រធវើអវីខលោះ រដើរបីធានាយ
៉ា ងណាកុំឱ្យមានោរររីសរអើង ឬោររបៀតរបៀនដល់សិសសសាលា
ឬប្កុរប្េួសារ រោយសារដតជាតិសាសន៍ ប្កុរជនជាតិ សាសនា ឬប្បរទសរដើរកំរណើតរបស់ពួករេ?

●

រតើខុ្ ំប្តូវរធវើយ
៉ា ងណាខល ោះ របើសិនជាខ្ុ ំជាជនរងរប្គោះរោយសារដតោរររីសរអើង ឬោររបៀតរបៀន?

●

រតើខុ្ ំប្តូវរធវើយ
៉ា ងណា រៅរពលខ្ុ ំជួបរោយនរដនយជារួយនឹងរន្រនដី ICE?

●

រតើមានអវ ីរផ្សងរទៀតដដលសង្កាត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍កំពុងរធវើ ដដលខ្ុ ំប្តូវោរដឹង?

●

រតើរៅទីណារៅ ខ្ុ ំអាររូលបំរ រីោររោយសម ័ប្េរិតដ ឬរូលជួយដល់ជនភាសខលួ ន និងសិសសអរនាដប្បរវសន៍កុង
ន រូលោឋន?

●

រុោះរបើសិនជាខ្ុ ំរៅមានសំណួររផ្សងៗរទៀត?
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ប្បភពធនធានរប្ៅដែររទៀត

សំណរួ សួរញឹកញាប់
រតើនរណាខល ោះជាសិសសសាលាដដលមានឋានៈជាជនភាសខលួ ន ររៀនរៅកនុងសង្កាត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍?
ទីប្កុងអូកឡិនដ៍ទទួលសា
វ េរន៍ជនភាសខលួ ន ដដលបានរកដល់តាររយៈករម វិធីផ្ល
ដ ់ោរតាំងទីលំរៅជាែមី ដដលមានរកតាំងពីឆ្នំ
1970 ររលោះ។ តារឆ្នំធរមតា មានជនភាសខលួ នែមីៗប្េប់វ័យ ំងអស់ ប្បមាណជា 500 នាក់ រកតាំងទីលំរៅជាែមីរៅកនុងទីប្កុងអូក
ឡិនដ៍ (ដដលកនុងរនាោះមានកុមារដដលមានវ័យរូលររៀនប្បមាណជា 100 នាក់) រ

ើយប្តូវបានផ្ដល់ជំនួយពីទីភា្ក់ង្ករននករម វិធី

ផ្ដល់ោរតាំងទីលំរៅជាែមីដល់ជនភាសខលួ នរូលោឋន។ ោររឡើងនែលទីលំរៅ បានរធវើឱ្យរំនួនរនុសសរំណូលែមីដដលរករស់រៅកនុងទី
ប្កុងអូកឡិនដ៍ បានធាលក់រុោះជាលំោប់នារពលបរចុបបននរនោះ ប៉ាុដនដរៅឆ្នំរុន រយើងបានទទួលសា
វ េរន៍សិសសសាលាែមីៗរំនួន 67
នាក់ ដដលបានរកដល់ តាររយៈករម វិធីផ្ល
ដ ់ោរតាំងទីលំរៅជាែមី រដើរបីឱ្យរួរផ្ុតពីអំរពើ
ប្បរទសអា

ឹងា និងោររធវើទុកខបុកររនញរៅកនុង

វហ្កានីសដង់ ប្បរទសភូមា ប្បរទស Eritrea ប្បរទសប្សីឡាំងោ ប្បរទសរសរី ប្បរទសបា៉ាេីសា
ដ ន ប្បរទសអុីរា៉ាក់ និង

ប្បរទសរផ្សងៗរទៀត។ សូរររើលប្កោស់ឯកសារព័ត៌មានអំពីករម វិធីជនភាសខលួ នននសង្កាត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ សំរាប់ព័ត៌មាន
ដែររទៀត។

រតើរណា
ំ
ត់ោរប្បតិបតដរិ លើជនអរនាដប្បរវសន៍ (ោរពារជាតិឱ្យរួរផ្ុតពីរភរវជនរកពីរប្ៅរូលរកកនុងស

រដឋ) នារពល

បរចប
ិ សសាលា និងប្កុរប្េួសារដដលមានឋានៈជាជនភាសខលួ ន រៅកនង
ុ បននរនោះ ប៉ាោះពាល់ររបៀបណាខល ោះ រៅរលើសស
ុ សង្កាត់
សាលាររៀនអូកឡិនដ៍?
រំណាត់ោរប្បតិបតដិ ប្តូវបានបញ្ឈប់បរណា
ដ ោះអាសននដល់ករម វិធីទទួលយកជនភាសខលួ ន បានផ្អាកោររកតាំងទីលំរៅជាែមី សំរាប់ជ
នភាសខលួ នរកពីប្បរទសរសរីគមនទីកំណត់ និងោត់បនថយរំនួនជនភាសខលួ នដដលនឹងរូលរកតាំងទីលំរៅជាែមី ឱ្យបានរលើស
50% កនុងឆ្នំរនោះ។
រំណាត់ោរបានហ្ករប្បារដល់ប្បជាជនរួយរំនួនរៅរប្ៅស
រររិករូលរកកនុងស
បានរករៅកនុងស

រដឋ រ

ើយដដលរកពីប្បរទសរួយរំនួន ដដលពុំដរនជាពលរដឋអា

រដឋ - វាអត់ប៉ាោះពាល់រោយប្តង់រៅរលើឋានៈអរនាដប្បរវសន៍ននសិសសសាលា និងប្កុរប្េួសារភាសខលួ នដដល
រដឋរួររ

ើយរនាោះរទ។ ប៉ាុដនដមានសិសសសាលា និងប្កុរប្េួសារននសង្កាត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ រាប់រយនាក់

ដដលមានរដើរកំរណើតរៅកនុងប្បរទសនានា ដដលបានជាប់កុង
ន បញ្ជ ីរំណាត់ោរប្បតិបតដិនានែៃសុប្ករុនរនោះ (អុីរង់, អុីរាក់, រសរី,
រយដរន, សូដង់, លីប៊ី និងសំមា៉ាលលី) ដដលកំពុងមានទុកខប្ពួយ ពីរប្ពាោះពួករេមានរិតដភ័កដ និងសារ់ញាតិរួយរំនួនដដលកំពុងសា
ន
ក់រៅរប្ៅប្សុករៅកនុងប្បរទស ំងរនាោះ រ

ើយថាពួករេនឹងរិនអារ វិលរករូលរួររស់ជារួយពួករេវិញ កនុងស

រដឋអារររិកនា

រពលខាងរុខរនោះ។
កនុងបណា
ដ ប្បរទស ំងប្បាំ ពីរដដលជាប់កុនងបញ្ជ ីរំណាត់ោរប្បតិបតដិរនាោះ េឺមានសិសសរប្រើនជាងរេដដលរកររៀនកនុងសង្កាត់
សាលាររៀនអូកឡិនដ៍រយើងរនាោះ េឺរកពីប្បរទសរយដរន - មានសិសសរំនួនប្បមាណជា 500 នាក់ ដដលមានរដើរកំរណើតរៅកនុង
ប្បរទសរយដរន ប៉ាុដនដ មានតិរណាស់ ដដលរកដល់តាររយៈករម វិធីផ្ល
ដ ់ោរតាំងទីលំរៅជាែមីសំរាប់ជនភាសខលួ ន។ មានដត 7
ប្េួសារេត់រៅកនុងសង្កាត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ ដដលបានរកពីប្បរទសរសរី តាររយៈករម វិធីផ្ល
ដ ់ោរតាំងទីលំរៅជាែមី សំរាប់ជ
នភាសខលួ ន រោយសារដតោររឡើងនែលខពស់នននែលប្ទប្ទង់ោររស់រៅរៅកនុងទីប្កុងរយើងរនោះ។
ជនភាសខលួ ន និងអន កដដលដសវ ងរកទីប្ជករោន ប្តូវបានជំរុញឱ្យដសវ ងរកោរបដូររកជាអន កមានឋានៈរស់រៅជាអរិនន្រនដ យ៍ប្សប
រាប់ (រៅរោ៉ាងរទៀតថា អន កមានប័ណណនបតង) រួយឆ្នំរប្ោយពីបានរូលរកកនុងស

រដឋ។ រៅមានោរភាន់ប្រឡំជុំ វិញថា រតើរំ

ណាត់ោរប្បតិបតដិ មានន័យដូរររដរខល ោះ សំរាប់ជន ំងឡាយរនាោះដដលមានឋានៈជាអន ករស់រៅអរិនន្រនដយ៍ប្សបរាប់ (ឋានៈ
LPR) ដដលពោយររូលរកកនុងស

រដឋ វិញ ប៉ាុដនដរៅនែៃអាទិតយ (1/20/17) នាយកអេគរសនាធិោរននរសតវិមាន បានមាន

ប្បសាសថា រំណាត់ោរប្បតិបតដិ រិនរារាំ ងដល់ជនដដលមានឋានៈ LPR កនុងោរ វិលប្តឡប់រូលរកកនុងស

រដឋ វិញរទ ប៉ាុដនដពួកេ

អារទទួលរងនូវោរប្តួតពិនិតយរប្រើនជាងធរមតារៅកនុងអាោសយនោឋន។ មានបញ្ហាបាររភរាលោល ជាពិរសស េឺររញពីប្កុរ
02.01.17SanctuaryDistrictStatusFAQsandResources / Cambodian

ប្េួសារោន់សាសនាអុីសា
ល រ រៅកនុងសង្កាត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ ដដលោរហ្ករប្បារ នឹងប្តូវោក់បដនថរដល់ប្បរទសនានា ដូរ
ជាប្បរទសអា

វហ្កគនីដសដ ន ដដលជាប្បរទសរដើរកំរណើតននជនភាសខលួ នជារប្រើន ដដលរទើបបានរកដល់ទីប្កុងអូកឡិនដ៍ កនុង

រពលែមីៗរនោះ។

រតើអនកមានសិទធប្ិ ជករោន រ

យ
ើ និងអន កដសវ ងរកសិទធប្ិ ជករោន នឹងប្តូវប៉ាោះពាល់យ
៉ា ងណាដដរ?

រំណាត់ោរប្បតិបតដិ ររញប្បោស់រៅនែៃសុប្កកនលងរករនោះ េឺរិនប៉ាោះពាល់រោយប្តង់រៅរលើប្កុរដ៏ធំជាងរេននសិសសរំណូលែមី
របស់រយើងរនាោះរទ - េឺរនុសស ំងរនាោះដដលបានរេរររញពីអំរពើ

ឹងា និងោររធវើទុកខ បុេររនញ ដដលបនដ រកដល់កុង
ន រំនួនរប្រើន

េឺររញរកពីប្បរទស Guatemala, El Salvador និង Honduras។ អន ករំណូលែមីភាេរប្រើន ដដលរកពីទវីបអារររិោំងកណា
ដ ល
រនាោះ េឺសថិតរៅកនុងោរបដឹងតវា៉ាពីអរនាដប្បរវសន៍រួរប្សាប់រ

ើយ ដូររនោះរំណាត់ប្បតិបតដិកុនងរពលែមីៗរនោះ េឺរិនពាក់ពាន់ពួករេរទ។

សិសសសាលាននសង្កាត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ ប្បមាណជា 225 នាក់ជាង េឺរកពីប្បរទស ំងរនាោះ ដដលទទួលបាននូវសិទធិប្ជក
រោនអស់រយៈរពលបីឆ្នំកនលងរៅរ

ើយ ដដលផ្ដល់ឱ្យពួករេនូវររធោបាយរួយ កនុងោរទទួលបាននូវោររស់រៅជាអរិនន្រនដយ៍

និងសញ្ហជតិជាពលរដឋអារររិក។

រតើកមា
ុ រដដលពុមា
ំ នឯកសារប្សបរាប់ អារបនដរល
ូ ររៀនរៅកនុងអូកឡិនដ៍តរៅរទៀតបានដដររទ?
បាន។ កុមារប្េប់រូបមានសិទធិទទួលបាននូវោរអប់រំពីសាលារដឋ រោយរិនេិតអំពីឋានៈអរនាដរប្បរវសន៍របស់ពួករេរឡើយ រ

ើយ

សង្កាត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ នឹងបនដបំរ រីរសវាដល់សិសសសាលា និងប្កុរប្េួសារ ំងអស់របស់រយើង ដូរដដលរយើងខ្ុ ំធាលប់
បានរធវើពីរុនៗតររៀងរក។ រប្ៅពីរនោះ អូកឡិនដ៍ េឺជាទីប្កុងផ្ដល់ជប្រក រ

ើយសង្កាត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ ក៏រិន រ រឱ្យ

បង្កាញភសដុ តាងបញ្ហជក់អំពីឋានៈអរនាដប្បរវសន៍ប្សបរាប់ រដើរបីឱ្យអាររុោះរ្
ម ោះររៀន ឬរូលររៀនរនាោះរទ។

រតើខុ្អា
ំ ររធវអ
ើ វខ
ី លោះ រដើរបីជយ
ួ សប្មាលសា
ថ នភាពរបស់ខុ្?ំ
ដតរៅរពលឥឡូវរនោះ អាទិភាពខព ស់បំផ្ុតសំរាប់ោរបរណដញររញពីប្បរទស រួរមានរនុសស ំងរនាោះដដលជាប់កុង
ន បញ្ជ ីែល
ា ់រ ស
និងបទរលមើសអរនាដប្បរវសន៍ោលពីរពលរុនៗ (ដូរជាបទបញ្ហជដដលរៅពុំ ន់បានអនុវតដឱ្យបរណដញររញពីប្បរទស)។ រដើរបី
ោត់បនថយផ្លវិបាកណារួយដដលអាររកើតមានរោយសាដតអរនាដប្បរវសន៍រនាោះ សិសសសាលា និងប្កុរប្េួសារ ប្តូវរធវើតារលទធ
ភាពដដលពួករេអាររធវើរៅបាន៖ រដរងរៅសៃ ប់រសៃ ៀរ; ប្បតិបតដិតាររាប់; និងបនដបង្កាញខលួ នរៅរំរពាោះរុខតុលាោរ និងករម វិធី
បង្កាញខលួ នរប្ោរោរប្តួតពិនិតយយ
៉ា ង

មត់រត់ ឬរៅោត់ថាករម វិធី ISAP តារោរណាត់ជួបរបស់ពួករេ ប្បសិនរបើពួករេមាន។

ខ្ុមា
ំ នប័ណណ DACA។ រតើខុ្ប្ំ តូវរធវអ
ើ វខ
ី លោះ?
ប័ណណយល់ប្ពរទទួលសករមភាពរកដល់ននកុមារ (DACA) េឺដផ្ាករលើបទបញ្ហជរបស់ប្បធានាធិបតី។ ប្បធានាធិបតីែីម អាររប្ជើស
ររីសលុបរចលបទបញ្ហជ

ឹង
ន ។ របើសិនជាអន កជាអន កទទួលបាននូវប័ណណ DACA សូរ ក់ទងររធាវីអរនាដប្បរវសន៍ រដើរបីដសវ ងរក

វិធីរោោះប្សាយសា
ថ នភាពឱ្យបានលាប្បរសើរ រដើរបីឱ្យរលាកអន កបានឆ្លងផ្ុតរៅរុខ។ របើសិនជារលាកអន កមានសិទធិទទួលប័ណណ
DACA រ

ើយរង់រុោះរ្
ម ោះរូលករម វិធីជារលើកដំបូងរនាោះ អន ករិនប្តូវរធវើដបប

ឹង
ន រោយពុំបានជួបពិរប្គោះគនជារួយនឹងររធាវីអ

រនាដប្បរវសន៍ជារុនរនាោះរទ។ សូររុរទីរនោះសំរាប់ព័ត៌មានអំពីនាទីពិរប្គោះរយបល់តារផ្លវូ រាប់ ដដលនឹងមានផ្ដល់ជូននារពលខា
រុខរនោះរៅកនុងអូកឡិនដ៍។ រដើរបីោរពារខលួ នអន កផ្អាល់ សូរកុំរសន ើសុំដំបូនាមនពីររធាវីអរនាដប្បរវសន៍ណា ដដលគមនអាជា្ប័ណណ ឬ
ដដលគមនបទពិរសាធន៍ឱ្យរសាោះ។

ី វប
ខ្ុ បា
ំ នររញរកពីទក
ឹ ដទ
ី អារិោង
ំ កណា
ដ លកនុងរយៈរពល 3 ឆ្នំរន
ុ រ

យ
ើ ប្តូវបានជាប់កុង
ន បណដង
ឹ បរណដញររញពីប្បរទ

ស។ ោររបាោះរឆ្នតរប្ជើសររីស Trump ជាប្បធានាធិបតី មានន័យដូរររដររំរពាោះរូបខ្ុ ?ំ
សិសសសាលា និងប្កុរប្េួសារណាដដលកំពុងសថ ិតរៅកនុងបណដឹងតវា៉ារួររ

ើយរនាោះ នឹងបនដរធវើោរតវា៉ាជំ ស់នឹងបទបរណដញររញ

ពីប្បរទសរបស់ពួករេ រៅកនុងតុលាោរអរនាដប្បរវសន៍។ តុលាោរអរនាដប្បរវសន៍ប្បចំ ទីប្កុងសាន់ន្រហ្កវន់សុីោះសគូ មានររធាវីប្បចំ
ករម វិធីរពលនែៃ ជាររធាវីឯកជន រ

ើយរិនេិតកនប្រ ដដលបរិចចករពលរវលារបស់ពួករេតំណាងឱ្យរនុសស ំងឡាយណា ដដល

រឡើងតុលាោរ ដដលគមនលទធ ភាពរកររធាវីបាន។ មានជំនួយផ្លូវរាប់ផ្ងដដររៅកនុងអូកឡិនដ៍ សំរាប់ផ្ល
ដ ់ររធាវីតំណាងឱ្យរៅ
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តុលាោររោយឥតេិតនែល។ របើសិនជារលាកអន កជាប់កុង
ន បណដឹង រ

ើយពុំមានររធាវីរនាោះ សូរ ក់ទងរលាក Nate Dunstan

តាររយៈអុីដរល nathaniel.dunstan@ousd.org សំរាប់ព័ត៌មានអំពីទីកដនលងផ្ដល់ប្បឹកាផ្លវូ រាប់ដដលនឹងមានផ្ដល់ជូននារពល
ខាងរុខរនោះ។

ខ្ុ មា
ំ នឋានៈអរនាដប្បរវសន៍ប្សបរាប់ ប៉ាដុ នដពដុំ រនជាពលរដឋអារររិោង
ំ រទ។ រតើខុ្ ប្ំ តូវប្ពួយបាររភអព
ំ ប
ី ទបរណដញររញពី
ប្បរទសដដរឬរទ?
រយើខុ្ ំជំរុញឱ្យសិសសសាលា និងប្កុរប្េួសារ ដសវ ងរកររធាវីអរនាដប្បរវសន៍ ដដលអារជួយរោោះប្សាយសា
ថ នភាពរបស់ពួករេឱ្យ
បានឆ្លងផ្ុតតរៅរុខរទៀត។ រាប់អរនាដប្បរវសន៍ េឺមានលកខណៈសមុ កសា
ម ញណាស់ខាលំងណាស់ រ

ើយរនុសសប្េប់រូបប្តូវដសវ ងរក

ោរដណនាំ ពីររធាវី របើសិនជាពួករេមានសំណួរនានាអំពីបញ្ហាអរនាដប្បរវសន៍ផ្អាល់ខលួនរនាោះ។ ជាទូរៅ អន កប្សុកដដលមានសិទធិរស់
រៅជាអរិនន្រនដ យ៍ ជនភាសខលួ ន អន កសុំសិទធិប្ជករោន និងអន កមានទិោឋោរ U (U visa) រ
អរនាដប្បរវសន៍ពិរសសរនាោះ រិនប្តូវរ

ើយនិងកុមារដដលមានឋានៈជាអនីតិជន

ើញថាឋានៈរបស់ពួករេមានោរផ្អលស់បរដូ រនាោះរទ រប្ោរអណតដិប្បធានាធិបតី Trump។ ជា

និរជា
ច ោល ោរជាប់រ សននបទរលមើសែមីៗ អារប៉ាោះពាល់ដល់ឋានៈអរនាដប្បរវសន៍ ដូររនោះវាជាោរសំខាន់ណាស់ ដដលអន កប្តូវ
ប្បតិបតដិតាររាប់ ំងអស់ រ
បានឆ្ប់រ

ើយរបើសិនជាអន កមានររឿងរា៉ាវ ក់ទងនឹងបទរលមើសរនាោះ អន កប្តូវ ក់ទងររធាវីអរនាដប្បរវសន៍ឱ្យ

័ស។ ប្បសិនជារលាកអន ករង់រធវើដំរណើរររញរប្ៅស

របស់រលាកអន ក រុននឹងររញរៅរប្ៅស
អន កកនុងោរវិលប្តឡប់រូលរកកនុងស

រដឋ ជាេំនិតលា កនុងជួបជារួយររធាវីអរនាដប្បរវស អំពីេំររាង

រដឋ រោយសារដតោររធវើដំរណើរររញរៅ អារមានផ្លប៉ាោះពាល់លទធភាពរបស់រលាក

រដឋ វិញ។

រតើសង្កាត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍រធវអ
ើ វខ
ី លោះ រដើរបីធានាយ
៉ា ងណាកុឱ្
ំ យមានោរររីសរអើង ឬោររបៀតរបៀនដល់
ុ ប្េួសារ រោយសារដតជាតិសាសន៍ ប្ករ
ុ ជនជាតិ សាសនា ឬប្បរទសរដើរកំរណើតរបស់
សិសសសាលា ឬប្ករ
ពួករេ?
សង្កាត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ មានជំរនឿយ
៉ា ងរុតមាំរៅរលើោររធវើយ
៉ា ងណាឱ្យមានភាពរសម ើគន - វាជាេុណតនរលដ៏សំខាន់រួយកនុង
េុណតនរលនានារបស់រយើង។ រយើងខ្ុ ំមានរគលនរយបាយជារប្សររ

ើយ ដដលហ្ករប្បាររិនឱ្យមានោរររីសរអើង ឬោរ

របៀតរបៀនដល់សិសសសាលា ឬប្កុរប្េួសារ ឬនិរយជិក រោយដផ្ាករលើជាតិសាសន៍ ប្កុរជនជាតិ សាសនា ប្បរទសរដើរ
កំរណើត និងប្កុររនុសសរផ្សងៗរទៀតដដលប្តូវបានោរពាររោយរាប់។ សមាជិកននស

េរន៍សាលាររៀនរបស់រយើងរៅទូ ំង

ទីប្កុង កំពុងចត់ វិធានោររលើកសាួ យឱ្យមានសនានារកគន និងោររួរសុខរួរទុកខជារួយគន រប្ោយពីោររកើតមានែមីៗ នូវប្ពឹតដោរណ៍
ំងរនោះ។ អតថបទររញពីទសសនាវដដី East Bay Times រនោះ ផ្ដល់រំណុរសំខាន់ៗខល ោះៗអំពីកិរចោររនោះ។ សូរ ក់ទងអន កសប្រប
សប្រួលននករម វិធីសា
ដ រយុតដិធរ៍ ឬប្កុរ COST និង/ឬ អន កប្េប់ប្េងទីសាលាររៀនរបស់អនក រដើរបីរូលរួរពប្ងឹងស

េរន៍សាលា

ររៀនឱ្យមានភាពរឹងមាំរឡើងសំរាប់រនុសសប្េប់ប្បរភទ ំងអស់ននរយើង។

រតើខុ្ ប្ំ តូវរធវយ
ើ ៉ា ងណាខល ោះ របើសន
ិ ជាខ្ុ ជា
ំ ជនរងរប្គោះរោយសារដតោរររីសរអើង ឬោររបៀតរបៀន?
សូររាយោរណ៍ប្បាប់ភាលរៗអំពីោរប្បប្ពឹតដណារួយដដលបានរកើតរឡើង ដល់អនកររើលោរខុសប្តូវ ដល់ររដឹកនាំ សាលាររៀន ឬ
ដល់អេគនាយកននសង្កាត់សាលាររៀន។ បណដឹង និងបញ្ហាបាររភនានា អារោក់បដឹងបាន រោយរប្បើនីតិ វិធីបណដឹងទូរៅ។ រយើងខ្ុ ំ
យករិតដទុកោក់យ
៉ា ងររុើងមា៉ាត់រំរពាោះពាកយបណដឹង ំងរនោះ រដើរបីរធវើយ
៉ា ងណាឱ្យសាលាររៀនរយើងជាទីកដនលងបនដមានសុវតថិភាព។

រតើខុ្ប្ំ តូវរធវយ
ើ ៉ា ងណា រៅរពលខ្ុជ
ំ ប
ួ រោយនរដនយជារួយនឹងរន្រនដី ICE?
របើសិនជាអន កជាជនគមនឯកសារប្សបរាប់ ឬមានររឿងកដីអរនាដប្បរវសន៍ ដដលប្តូវរង់ចំតុលាោរ ឬប្តូវបានរចទសួរអំពីបុេគល
ណាមានក់ដដលមានសា
ថ នភាពដបបរនោះ រនាោះអន កប្តូវផ្ដល់រ្
ម ោះពិតប្តឹរប្តូវ ប៉ាុដនដរិនប្តូវរឆ្លើយសំណួរណារួយរផ្សងរទៀតរឡើយ។
អន ករិនចំ បារ់របើក វ រឱ្យទីភាៃក់ង្ករអរនាដប្បរវសន៍ក៏បានដដរ លុោះប្តាដតពួករេមានសំបុប្តររញដីោចប់ខលួន ដដលមានរ្
ម ោះ
របស់អនករៅកនុង

ឹង
ន ឬដដលប្តូវបានរុោះ

តថរលខារោយរៅប្ករ ឬអងគរៅប្ករោក់រៅរប្ោរ វ រ។ របើសិនជាអន កប្តូវបានចប់

ខលួ ន អន កនឹងប្តូវបានអនុញ្ហាតឱ្យទូរស័ពារៅរកនណាមានក់ ដូររនោះអន កប្តូវមានរលខទូរស័ពានរណាមានក់ដដលអន កអាររងចំ បាន។ សំ
រាប់ព័ត៌មានដែររទៀត អន កេួររូលរួរកនុងករម វិធីដណនាំ ឱ្យយល់ដឹងអំពីសិទធិរបស់អនក ដដលនឹងមានផ្ដល់ជូននារពលខាងរុខរនោះ
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ដដលបានឧបតថរភរឡើងរោយសង្កាត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ និងរជឈរណឌល El Centro Legal de la Raza។ ព័ត៌មានលំអិត េឺ
មានរុោះជូនរៅខាងរលើ។

ឹ ?
រតើមានអវ រី ផ្សងរទៀតដដលសង្កាត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍កព
ំ ង
ុ រធវើ ដដលខ្ុ ប្ំ តូវោរដង
ពីរបីនែៃរុនរំណាត់ោរប្បតិបតដិរលើអរនាដប្បរវសន៍ ករម វិធីជនភាសខលួ ន និងជនដសវ ងរកទីប្ជករោនននសង្កាត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍
បានជួលទីប្បឹការយៈរពលខល ី (មាតាបិតាននសិសសសាលាបឋរសិកា MLK) រដើរបីរធវើោរវាយតនរលរលើរសរកដីប្តូវោរននស

េរ

ន៍ Yemeni រៅទូ ំងសង្កាត់សាលាររៀនអូនឡិនដ៍។ រគលបំណងរួយកនុងរគលបំណងនានាននោរវាយតនរលរលើរសរកដីប្តូវោរ
រនាោះ េឺរដើរបីផ្ល
ដ ់ឱ្យសាលាររៀននានានូវបញ្ជ ីរួយ ដដលកនុងរនាោះមានប្បភពធនធាននានាសំរាប់សិសស Yemeni។ សូរររើលខិតដប័
ណណ ដូរតរៅរនោះ ជាភាសាអារា៉ាប់

ក់ទងនឹងរសវារាប់រៅសរេរ Jewish Family and Community Services រៅទីប្កុង

Berkeley ដដលរលាកអន កអារដរកដល់ប្កុរប្េួសារដដលនិយយភាសាអារា៉ាប់ណាដដលមានរំណាប់អាររមណ៍។

រតើរៅទីណារៅ ខ្ុ អា
ំ ររូលបំរ រីោររោយសម ប្័ េរិតដ ឬរូលជួយដល់ជនភាសខលួ ន និងសិសសអរនាដប្បរវសន៍តាររូល
ោឋន?
មានអងគោរជារប្រើនដ៏េួរឱ្យកត់សំគល់ ដដលរុោះជួយយុវសិសស និងប្កុរប្េួសាររបស់ពួករេដដលជនអរនាដប្បរវសន៍ និងជនភាស
ខលួ នរៅតាររូលោឋន។ អងគោររំនួនបីដដលរយើងបានស

ោរជារួយយ
៉ា ងជិតសន ិតជារួយរនាោះ េឺអងគោរ Refugee

Transitions (ដដលមានឱ្ោសរប្រើនសំរាប់ឱ្យអន ករង់សម័ប្េរិតដរូលជួយបំរ រីោរ), Soccer Without Borders និង Centro
Legal Centro Legal de la Raza។ ោរផ្ដល់ វិភាេ នដល់អងគោរ ំងរនោះណារួយ នឹងជួយផ្ងដដរឱ្យពួកបនដោរង្ករសំខាន់ៗ
របស់ពួករេ។

រុោះរបើសន
ិ ជាខ្ុ រំ ៅមានសំណរួ រផ្សងៗរទៀត?
សង្កាត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ េឺជាសង្កាត់កុង
ន បណា
ដ សង្កាត់សាលាររៀនដតពីរបីរៅកនុងរដឋោលី

ន
វូ ញា៉ា ដដលបុេគលិករធវើោររពញ

រមា៉ាងជួយសិសសសាលា និងប្កុរប្េួសារជនភាសខលួ ន។ សូរ ក់ទងរលាក Nate Dunstan តាររយៈអុីដរល ឬទូរស័ពា (510)
273-1661 របើសិនជាមានសំណួរ។

ប្បភពធនធានរប្ៅដែររទៀត
រជឈរណឌល Centro Legal de la Raza
●

កលីននិកប្បឹការាប់អំពីអរនាដប្បរវសន៍ទូរៅ េឺរធវើរៅនែៃប្ព

សបតដិ កនុងសបាដ

៍ទីបី ជាររៀងរាល់ដខ ចប់ពីរមា៉ាង 9 ប្ពឹកដល់

រមា៉ាង 12 ររសៀល 3400 E 12th St, Oakland (រៅរដុំ Fruitvale Village)។
●

សូរទូរស័ពារៅោន់រលខ (510) 437-1554, អុីដរល info@centrolegal.org ឬរ

ៀងរូលោរិយល័យធំ។

រជឈរណឌលជនភាសខលួ ន
●

ព័ត៌មានជាភាសា Amharic, អារា៉ាប់, រិន, បារាំ ង, karen, Kurdish, រនបា៉ាល់, រទើេីស និងរវៀតណារ។

●

សូរអាន៖ រតើបទបញ្ហជ Trump ប៉ាោះពាល់ដល់ជនភាសខលួ នរៅកនុងប្បរទសអារររិកររបៀបណា?

រជឈរណឌលរាប់អរនាដប្បរវសន៍ជាតិ
●

សំណួរសួរញឹកញាប់អំពីប័ណណ DACA ដដលឥឡូវរនោះ Trump ប្តូវបានបានរប្ជើសររីសជាប្បធានាធិបតី
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សមាេរ Jewish Family and Community Services
●

រសវារាប់អរនាដប្បរវសន៍ជា ភាសាអារា៉ាប់ ហ្កវសុី / ោរី អង់រេលស

រជឈរណឌលធនធានរាប់អរនាដប្បរវសន៍
●

រេគុរទសក៏សំរាប់អនកអប់រំ
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